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Veículos autónomos: 

um novo desafio para o direito português 

Gonçalo Viana da Silva 
Advogado 

 

 

RESUMO: O presente estudo visa analisar os potenciais problemas 

com que a sociedade e o legislador serão confrontados com a 

introdução massiva dos veículos autónomos em estradas nacionais. 

Analisamos o ordenamento jurídico português (inspirado no da 

União Europeia), dando destaque à responsabilidade civil por 

acidentes de viação e à responsabilidade do produtor, o que nos 

levará à conclusão de que as legislações portuguesas e europeias 

terão de ser revistas e atualizadas. 

Desenvolvemos ainda um raciocínio jurídico sobre as transmissões 

telemáticas de software, evidenciando que daí resultam potenciais 

lacunas jurídicas que poderão conduzir a decisões injustas e 

desproporcionais, caso não se verifiquem as necessárias alterações 

ao nosso ordenamento jurídico. 

PALAVRAS-CHAVE: Veículo autónomo; Internet das Coisas; 

Software; Responsabilidade civil; Direito de Regresso; Produtor; 

Programador; Hacker; Defeito; Ética 

 

ABSTRACT: The present study focuses on the possible issues arising 

from the introduction of autonomous vehicles in national roads 

wich will  impact  society, and will be challenging for lawmakers. 

We analyzed the current portuguese law regarding civil liability for 

accidents with vehicles as well as the producer liability to conclude 

that portuguese and european laws need to be revised and 

actualized. 

We also developed a legal reasoning concerning software telematic 

transmissions that points potential gray zones that may lead to 
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unfair and unproportional decisions if no changes in the law enter 

in force. 

KEY-WORDS: Autonomous vehicle; Internet of Things; Software; 

Civil Liability; Right of recovery; Producer; Programmer; Hacker; 

Defect; Ethics. 

 

 

“Artificial Intelligence is like nuclear energy 

– both promising and dangerous” — Bill 

Gates 

 

Introdução  

Desde os inícios do século XX que a humanidade idealiza o mundo com a 

existência de carros voadores e robôs capazes de efetuar as mais variadas lides 

domésticas e, na verdade, devido ao avanço da tecnologia, esse sonho encontra-

se mais perto de ser concretizado.  

O desenvolvimento de veículos completamente autónomos tem em vista 

reduzir drasticamente os acidentes rodoviários que, segundo estudos 

estatísticos, são a causa de cerca de 1.300.000 mortes em todo o mundo, 

anualmente (World health organization, 2018).  

O mundo novo dos veículos sem condutor é aliciante. Primeiro, porque são 

inúmeras as vantagens que o Ser humano dele retirará tais como, maior 

comodidade, rentabilidade e eficiência. Segundo, porque estes veículos serão 

acessíveis a todos, sem restrição de idade, saúde ou habilitação e, acima de tudo, 

possibilitarão reduzir o impacto da pegada de carbono que ameaça as gerações 

futuras.  

Porém, para fazer face a esta evolução impõe-se ao Direito uma necessária 

adaptabilidade no sentido de combater a priori os mais diversos desafios ético-

jurídicos suscitados pela implementação desta tecnologia.  
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 Uma máquina poder-se-á substituir ao homem na tomada de decisões? Será 

constitucional permitir que uma máquina tome decisões, eticamente relevantes, 

com base num algoritmo pré-determinado por um programador informático? 

Quem será responsabilizado em caso de acidente rodoviário?  

 São várias as questões éticas que se suscitam e que tentaremos abordar ao 

longo do presente estudo. Contudo, apesar de uma breve análise ética do 

problema, aquilo a que nos propomos consiste em fazer uma análise de direito 

comparado e, com base nesse estudo, aferir o nível de preparação da legislação 

portuguesa para as abrangentes vicissitudes que poderão advir da introdução dos 

veículos autónomos em estradas nacionais, designadamente, no que concerne à 

responsabilidade civil.  

 

1. O Veículo Autónomo  

 1.1. Génese  

 A Inteligência Artificial há muito vem sendo estudada e desde o início da 

revolução industrial que constitui um dos principais objetivos da comunidade 

científica, que pretende a sua implementação nos mais variados objetos que 

conhecemos e que connosco partilham o mundo em que vivemos.  

 Os Estados e entidades privadas desde cedo vêm despendendo milhares de 

milhões de euros no financiamento de estudos na área da robótica e da 

Inteligência Artificial, quer pelo facto de envolver o avanço tecnológico e 

económico, quer, por permitir uma maior comodidade, segurança e 

produtividade. 

 No plano dos veículos automóveis, o escopo que se pretende atingir é a 

redução da sinistralidade. A ocorrência de acidentes rodoviários é incessante, 

bastando uma análise de dados estatísticos recolhidos pela ANSR/MAI, que 

estimam que, em Portugal Continental, ocorreram 510 mortes e 43.985 pessoas 

ficaram feridas, só no ano de 2017, em virtude de sinistros rodoviários, para 



Gonçalo Manuel de Sequeira Viana da Silva Veículos autónomos : um novo desafio para o direito português 
 
 
 

 

 

| 8 ∙ DV11  

perceber que estes números são deveras alarmantes e constituem uma pequena 

amostra de uma realidade que afeta todas as regiões do globo (Pordata, 2018).  

Embora, paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, os veículos 

automóveis se tenham vindo a tornar mais seguros, o número de vidas perdidas 

nas estradas fala por si. Num futuro próximo, o controlo físico do Homem sobre 

a direção do veículo deixará de existir. Quando esse dia chegar, estaremos 

perante o verdadeiro veículo autónomo: um veículo sem condutor, conduzido 

pela Inteligência Artificial. 

A história dos veículos autónomos remonta ao ano de 1925, data em que 

foram dados os primeiros passos na condução autónoma, com a construção por 

Francis Houdina de um protótipo denominado “The American Wonder” que, via 

ondas de rádio, era controlado por um segundo veículo que circulava na sua 

retaguarda (Kröger, 2016:43).  

Alguns anos mais tarde, em 1950, o protótipo da General Motors, “Firebird II 

2”, era capaz de detetar um circuito através de impulsos elétricos emitidos por 

mecanismos inseridos na estrada que permitiam aos sensores do veículo 

proceder à análise da velocidade e à localização dos restantes veículos em 

circulação e efetuar o seu percurso com base naquela informação (Kröger, 

2016:53).  

Muitos outros projetos se iniciaram desde então, contudo, o surgimento de 

protótipos de veículos autónomos, semelhantes àqueles de que hoje em dia 

temos notícia, deu-se na década de 70. Em 1977, a Tsubaka Mechanical 

Engeneering Lab, no Japão, concebeu um veículo que com o auxílio de câmaras, 

processava imagens e distinguia as linhas brancas existentes num percurso, 

tornando-o capaz de, sem intervenção humana, efetuar a tarefa de condução e 

atingir uma velocidade de 10 km/h (Kröger, 2016:58).  

Em 1980, Ernest Dickmmans e a sua equipa da Universidade de Bundeswehr, 

concebeu um veículo com visão “4D”, denominado “Mercedes-Benz Robot Van”, 

que atingiu uma velocidade 100 Km/h em modo autónomo. Este veículo 

processava as imagens de vídeo e a unidade de processamento de informação 
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transmitia comandos à direção, acelerador e freios (Kröger, 2016:59). Com este 

feito a Comissão Europeia manifestou interesse no desenvolvimento desta 

tecnologia e financiou em 800 milhões de euros o projeto “EUREKA 

PROMETHEUS”, cujo fito exclusivo era o estudo para futuro desenvolvimento 

de veículos autónomos (Kröger, 2016:59). Este projeto culminou com os 

veículos “VaMP” e “Vita-2”, concebidos pelas equipas de Ernest Dickmmans 

que, no ano de 1994, registaram uma condução em modo autónomo de cerca de 

1.000 Km, a velocidades que atingiram 130 Km/h, embora, por vezes, com o 

auxílio de um operador humano (Kröger, 2016:59).  

Um ano depois, o mesmo engenheiro reprojectou um “Mercedes-Benz Classe 

S” que percorreu cerca de 1600 km, entre a Alemanha e a Dinamarca, atingindo 

a velocidade máxima de 175km/h, tendo-se destacado por, apenas em 9 Km dos 

percorridos, ter sido necessária a intervenção do condutor (Kröger, 2016:59).  

 Nesse mesmo ano o projeto Navlab da Carnegie Mellon University culminou 

num protótipo que circulou 5000 km pelos Estados Unidos da América em 

modo autónomo. Contudo, este veículo era, na verdade, semiautónomo, pois a 

aceleração e controlo do freio eram tarefas do operador (Kröger, 2016:60).  

Entre 1996 e 2001, na Universidade de Parma, em Itália, Alberto Broggi, 

reprojectou um Lancia Thema, no âmbito do projeto ARGO. O veículo efetuou 

uma viagem de cerca de 2000 km durante seis dias a uma velocidade média de 90 

km/h e, na maior parte do percurso, circulou em modo autónomo. O veículo 

tinha incorporados câmaras de vídeo e algoritmos de visão estereoscópica para 

compreender o ambiente em que circulava 1.  

 Em 2004, a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) abriu 

um concurso denominado “Darpa Grand Challenge”, oferecendo um milhão de 

dólares à equipa que concebesse um veículo capaz de efetuar com sucesso um 

percurso no deserto. Nesse ano, nenhuma equipa foi bem sucedida, sendo que 

um ano mais tarde, na segunda edição do concurso, cinco das equipas em prova 

conseguiram atingir o objetivo pretendido (Kröger, 2016: 63) .  

                                                           
1 Para mais desenvolvimento sobre o projeto Argo, vide (BROGGI, Alberto, et al.,1999). 
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 Na edição de 2007 o desafio proposto pela DARPA consistia em conceber 

um veículo hábil a efetuar a tarefa de condução num ambiente urbano. Seis 

equipas atingiram o objetivo, contudo a competição ficou marcada pela colisão 

entre os veículos da equipa do MIT e da Cornell University (Fletcher, et al., 

2009: 509-548).  

 Desde então, vários projetos foram encetados com o objetivo de estudar e 

desenvolver veículos autónomos, muitos deles levados a cabo por 

Multinacionais em conjugação com Universidades de todo o mundo. Porém, o 

projeto da GOOGLE, iniciado em 2009 é, para já, o mais desenvolvido, com 

frota de veículos a, alegadamente, terem percorrido cerca de nove milhões de 

milhas em modo autónomo (WAYMO, 2018).  

 Note-se, contudo, que todos os fabricantes têm vindo a introduzir 

mecanismos autónomos nos seus veículos com vista auxiliar o condutor na tarefa 

de condução, pelo que nos dias de hoje circulam em estradas de todo o mundo, 

inclusive nas estradas portuguesas, veículos com habilidades autónomas que 

muitos consideram tratar-se de veículos semiautónomos.  

   

1.2. Funcionamento e principais características  

 O ramo robótico evoluiu sobremaneira, porquanto há uns anos os robôs 

eram pré-programados “para executar ações, ou sequências de ações, precisas, 

num ambiente completamente controlado” e hoje em dia, “perante a verdadeira 

autonomia, são hábeis a tomar decisões que implicam adaptarem-se a ambientes 

imprevisíveis e em constante mutação” (Anderson & Waxman, 2013:5-6) 2. 

 Os veículos completamente autónomos em fase de testes contêm diferentes 

sistemas que, em conjunto, permitem a realização da condução autónoma, entre 

                                                           
2 Tradução livre.  
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eles, o GPS (Global Posytioning System), LIDAR (Ligth Detetor and Ranging), 

Computer Vision (Cameras) e Sensores (Rathod,2013:34-37) 3.  

 Toda a informação reunida por estes sistemas é analisada e processada por 

um “Main Computer” ou “Logic Processing Unit” sendo depois transmitida aos 

“Mechanical Control Systems” que, por sua vez, têm como função controlar a 

direção do veículo adaptando o seu movimento longitudinal e lateral ao 

ambiente que o rodeia (Rathod,2013:34-37).  

 Os automatismos presentes nos modelos de veículos mais recentes de que 

são exemplo, o “adaptative cruise-control”4, ou o “park-assist” 5, “per se” ou em 

conjunto, ainda não permitem ao veículo mover-se e adaptar-se totalmente ao 

ambiente que o circunda, o que só será possível quando for atingida a última fase 

de automação.  

 Consoante o nível de desenvolvimento do software, hardware incorporado 

no veículo e as suas funcionalidades, foram estipuladas várias fases de 

desenvolvimento que passaremos a analisar.  

  

1.3. Fases de desenvolvimento  

 As multinacionais do setor automóvel estão em permanente competição 

para a conceção e comercialização de veículos que permitam ao ser humano ser 

transportado de um ponto A para um ponto B de forma segura e sem qualquer 

intervenção no seu funcionamento 6.  

                                                           
3 Para melhor compreensão destes mecanismos vide (Metz, 2018) 

4 Permite ao veículo manter uma velocidade constante sem intervenção do condutor, 

para tal efetuando travagens de segurança e redução de velocidade consoante a análise 

realizada pelo sistema do tráfego estradal.  

5 Útil para proceder ao estacionamento do veículo em paralelo sem intervenção do 

condutor.  

6 Prevê-se um aumento exponencial e abrupto da compra de veículos autónomos até ao 

ano de 2030 (Bloomberg Philanthropies, 2017: 8-9).  
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 Ao longo dos últimos anos, várias entidades ligadas ao setor automóvel vêm 

promovendo a homogeneização e standardização dos diferentes estádios de 

desenvolvimento dos veículos autónomos. Entre vários entendimentos 

taxonómicos, destacamos as propostas da BASt (Bundesanstalt für 

Straßenwesen) 7, na Alemanha, e da NHTSA (National Highway Traffic Safety 

Administration) 8, nos Estados Unidos da América, que mais tarde veio a adotar 

a classificação proposta pela SAE International, esta última que analisaremos de 

seguida dado ser a que assume um maior consenso, inclusive, na Comissão 

Europeia.  

 As fases de evolução do veículo automóvel segundo a proposta da SAE 

International (J3016) são 6, e encontram-se definidas da seguinte forma:  

  Fase 0 – Sem automação – Nesta fase incluem-se os veículos que requerem 

que o condutor assuma o controlo da direção, velocidade e demais mecanismos 

do veículo a todo o momento, embora possam integrar sistemas de auxílio da 

tarefa de condução. (por exemplo: sensores de estacionamento; aviso de pontos 

cegos; travão de emergência) (Sae, 2018).  

 Fase 1 -Assistência na Condução – Nesta fase incluem-se os veículos 

equipados com sistemas automáticos que têm a virtualidade de ajudar o 

condutor no controlo da direção do veículo ou da sua velocidade, a proceder a 

travagens ou acelerações. Nesta fase os sistemas agem individualmente, o que 

significa que, ou controlam a direção num dado momento ou a travagem e 

aceleração, nunca atuando simultaneamente (Sae, 2018). O condutor deve 

supervisionar o funcionamento do veículo a todo o momento, mesmo que um 

ou vários mecanismos sejam autónomos ou auxiliem na condução. São 

característicos desta fase os veículos que possuem “Adaptative Cruise Control”, 

“Parking Helper – L1” e “Ative Lane Centering” (Sae, 2018).  

Fase 2 – Automação Parcial – Os veículos característicos desta fase têm a 

virtualidade de, em determinadas condições externas, acelerar, travar e mudar 

                                                           
7 Vide (Gasser; Westhoff, 2012).  

8 Vide (Brooke, 2018).  
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de direção, sem qualquer intervenção do condutor. O condutor terá de 

supervisionar o funcionamento do veículo podendo assumir ou sobrepor-se às 

tarefas de condução executadas pelo sistema autónomo sempre que necessário. 

Nesta fase os sistemas agem individualmente, o que significa que, ou controlam 

a direção num dado momento ou a travagem e aceleração, nunca atuando 

simultaneamente. São característicos desta fase os veículos que possuem 

“Adaptative Cruise Control”, “Parking Helper – L2” e “Ative Lane Centering” e 

“Higway Pilot L2” (Sae, 2018).  

 Fase 3 – Automação Condicionada – Nesta fase de desenvolvimento 

encontram-se automóveis como o Audi A8 Traffic JamPilot, cujos mecanismos 

assumem o controlo total do veículo sem qualquer intervenção humana em 

determinadas condições externas, contudo, o condutor deve permanecer alerta 

para, na ocorrência de um erro do sistema operativo ou limitação do 

mecanismo, assumir o controlo do veículo. São característicos desta fase os 

veículos que possuem “Adaptative Cruise Control”, “Parking Helper – L2” e 

“Ative Lane Centering” e “Highway Pilot L2”,” Highway Pilot 2”, “Traffic Jam 

Pilot” e “Automated Driving System L3” (Sae, 2018).  

Fase 4 – Automação elevada – Nesta fase pretende-se atingir a automação 

completa do veículo. Com efeito, em determinadas condições externas, o 

veículo poderá efetuar todas as tarefas de condução e ainda que, em situação de 

emergência, o condutor chamado a intervir não assuma o controlo efetivo do 

veículo, pois este será apto a reduzir a velocidade e efetuar uma paragem em 

segurança. Nesta fase a única limitação do veículo prende-se com o facto de o 

controlo ser assumido totalmente pelo mecanismo apenas em determinadas 

estradas/zonas específicas 9, só podendo circular em determinadas condições 

climatéricas, pisos, entre outros fatores externos. São característicos desta fase 

os veículos que possuem “Adaptative Cruise Control”, “Parking Helper – L2” e 

“Ative Lane Centering” e “Highway Pilot L2”,” Highway Pilot 2”, “Traffic Jam 

Pilot”, “Automated Driving System L4” e “Parking Valet” (Sae, 2018).  

                                                           
9 I.e. Cidade Inteligente.  
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 Fase 5 - Automação total – Os veículos pertencentes a esta fase encontrar-

se-ão no nível de automação mais elevado. O veículo terá a virtualidade de, 

mesmo sem condutor/passageiro no seu interior, sob qualquer condição 

climatérica e em qualquer estrada, terreno ou piso, efetuar, de forma autónoma 

a condução de um ponto A a um ponto B. Consistindo na última fase de 

automação, equipara-se à condução humana.  Serão característicos desta fase os 

veículos que possuam “Adaptative Cruise Control”, “Parking Helper – L2” e 

“Ative Lane Centering” e “Highway Pilot L2”,” Highway Pilot 2”, “Traffic Jam 

Pilot”, “Automated Driving System L5” e “Parking Valet” (Sae, 2018).  

  

1.4. Problemas Ético-Jurídicos  

 O mundo e a sociedade, ao longo do tempo, anteviram o aparecimento da 

inteligência artificial. Como vimos a referir, desde robôs cuidadores, aos veículos 

autónomos, aquilo que há uns anos era um sonho distante passou a ser realidade 

em eminência. 

 Por esse motivo e sabendo o potencial económico que este novo setor 

poderá representar na economia da União Europeia, e antevendo os desafios 

que se impõe com a sua introdução, em 16 de fevereiro de 2017, o Parlamento 

Europeu adotou uma Resolução com recomendações sobre regras de direito 

civil e robótica 10. 

Salienta-se um dos princípios gerais presentes naquela recomendação que 

passa precisamente pela referência às três leis da robótica propostas por Isaac 

Azimov numa das suas obras de ficção científica. As três leis da robótica 

apresentadas pelo autor são as seguintes:  

1) A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human 

being to come to harm. 

                                                           
10 Resolução do Parlamento Europeu de 16 de fevereiro de 2017 que contém 

recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil e Robótica.  
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2) A robot must obey the orders given it by human beings except where such 

orders would conflict with the First Law. 

3) A robot must protect its own existence as long as such protection does not 

conflict with the First or Second Laws (Azimov, 2004). 

 O Parlamento Europeu revelou grande preocupação quanto à ética dos 

engenheiros de mecanismos autónomos ou a denominada ética robótica 

evidenciando, uma necessidade de ponderação sobre princípios de justiça, 

igualdade, dignidade, não discriminação, informação, e princípios éticos 

subjacentes a estes direitos que poderão ser postos em crise. A nível interno, 

todos estes direitos merecem tutela constitucional pois consistem em direitos 

liberdades e garantias, irrenunciáveis, garantidos ainda a nível supra 

constitucional, como é o caso do art.º 2.º do Tratado de Lisboa. 11  

 É patente que as questões que se sobressaem com a introdução da 

Inteligência Artificial assumem a característica de verdadeiros dilemas éticos que 

certamente poderão originar opiniões completamente contraditórias na 

Sociedade Civil. Um dos dilemas mais discutidos pela comunidade científica e 

jurídica consiste na “Trolley Theory” (Teoria de Trolley). Aquele dilema assenta 

numa situação hipotética na qual, uma carruagem, inopinadamente, se 

desgoverna, sendo vários os desfechos possíveis para aquela situação factual:  

I- Se não for tomada uma qualquer decisão e a carruagem seguir o 

seu curso normal, um determinado número de pessoas morrerão 

esmagadas pela carruagem.  

II- Se existir uma tomada de decisão a que corresponde a ação de 

puxar o manípulo que permite a mudança de trilho da carruagem, um 

                                                           
11 Cf. Art.º 2.º do Tratado de Lisboa – “A União funda-se 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, numa sociedade caracterizada pelo 

pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre 

homens e mulheres.”  
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número inferior de pessoas morrerão esmagadas pela carruagem 

(Johansson & Nilsson, 2016: 1-2).  

 Este dilema, cuja resposta implica optar por uma decisão, ainda que 

eticamente questionável - sempre resultará um desfecho fatal - permite, através 

da variação de dados e introdução de elementos, o estudo da componente ética 

que envolve os veículos autónomos. No fundo, as respostas a estas questões 

serão de toda a relevância para quem adquire ou utiliza o veículo (consumidor), 

para quem o fabrica, e sobretudo para o legislador, que a nosso ver será levado a, 

no futuro, regular a ética-construtiva do software 12 do veículo, o que aliás já se 

vem discutindo, de forma a evitar que os fabricantes optem por funcionalidades 

passíveis de serem somente bem aceites pelo público-alvo do produto que 

oferecem em detrimento daqueles que não dispõe dos recursos necessários à sua 

aquisição.  

 Com isto em conta, um grupo liderado por Bonnefon levou a cabo um 

estudo de ética experimental assente neste dilema ético, tendo sido inquiridos 

cidadãos Americanos. Os resultados obtidos demonstraram que 75% dos 

inquiridos consideravam justa a programação do algoritmo do veículo para, 

numa situação limite, optar pela morte do passageiro do veículo autónomo por 

forma a salvar a vida de 10 pedestres (Bonnefon, Shariff & Rahwan, 2016: 1573).  

 Resultou ainda estatisticamente provada uma correlação entre o número de 

vidas salvas e o grau de aceitação da morte do condutor neste tipo de situações. 

Deste modo, quanto maior o número de transeuntes hipoteticamente suscetíveis 

de serem atropelados pelo veículo, maior a percentagem de aceitação dos 

inquiridos quanto à morte do passageiro ou condutor (Bonnefon, Shariff & 

Rahwan, 2016: 1574). 

 Contudo, quando a questão colocada pretende determinar o grau de 

aceitação dos inquiridos em adquirir um veículo que tivesse em consideração 

(no seu algoritmo) o número de mortes que o acidente poderia causar devido ao 

acidente, uma grande percentagem dá prioridade à sua própria segurança e de 

                                                           
12 Ou o algoritmo que lhe subjaz.  
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quem consigo se encontra no interior do mesmo, in casu, familiares (Bonnefon, 

Shariff & Rahwan, 2016: 1575).  

 Desta forma, concluiu-se que o veículo que seja programado para, em 

situações limite, matar o seu condutor, será um produto pouco desejável para o 

consumidor, porém, no caso de ser apto a proteger o condutor e passageiros a 

qualquer custo, a resposta poderá ser bem diferente (Bonnefon, Shariff & 

Rahwan, 2016: 1576).  

 Como temos vindo a referir, os direitos fundamentais do ser humano 

poderão ser previamente limitados por um algoritmo que definirá, numa 

situação limite e sem intervenção humana, qual a resposta ética e jurídica a dar a 

um problema.  

 Esta limitação poderá ser efetuada pela iniciativa privada? Sufragamos que 

não.  

 A proteção constitucional da iniciativa privada, plasmada no art.º 86.º CRP 

pressupõe a sindicância do estado que poderá intervir na gestão empresarial para 

assegurar o interesse geral e respeito pela constituição, limitando, assim o 

queira, a sua atuação (n.º5) 13.  

Destarte, verificamos que não é ao acaso que a “empresa” não ocupa o 

catálogo dos direitos fundamentais, pois o legislador constitucional fez 

prevalecer a pessoa humana sobre o interesse económico e privado, razão da 

sindicância estatal daquelas atividades 14 14. Tendo em consideração o catálogo 

constitucional de direitos que protegem a pessoa humana 15, parece-nos vir a ser 

necessária a intervenção legislativa na regulação do algoritmo dos veículos 

autónomos e demais mecanismos que contenham inteligência artificial, 

                                                           
13 “Na prática, de resto, a questão pode ter pouca relevância, dados os termos extremamente 

restritivos em que a iniciativa privada é garantida por esta disposição.” (Canotilho & Vital, 

2014: 1112) 14 Ibidem.  

14  Ibidem.  

15 Cf. Princípio da igualdade (art.º 13.º CRP); Direito à vida (art.º 25.º) Direito à integridade 

Pessoal (art.º 26.º) Direito à liberdade e segurança (art.º 27.º CRP).  
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estabelecendo standards restritivos para a sua construção e que prevejam e 

respeitem os direitos absolutos da pessoa humana. 

Contudo, este tipo de limitação da iniciativa dos produtores na conceção de 

algoritmos poderá ter efeitos nefastos suscetíveis de originar a sua 

desresponsabilização ao abrigo das normas vigentes como analisaremos adiante.  

 

2. Do direito Internacional  

2.1. Convenção de Viena sobre trânsito rodoviário  

 A Convenção de Viena de 8 de novembro de 1968 sobre tráfego rodoviário, 

ratificada pela Resolução da Assembleia da República n.º 107/2010, de 13 de 

setembro, veio padronizar as regras relativas ao de trânsito e sinalização 

contribuindo para a facilidade de condução transfronteiriça dos cidadãos dos 

países signatários.  

 Até há relativamente pouco tempo o diploma em referência consubstanciava 

de per se um enorme entrave à implementação e teste de veículos de fases de 

automação superiores nos países que procederam à sua ratificação o que, desde 

cedo, despoletou o incómodo das grandes multinacionais do setor automóvel 

que vinham pugnando pela sua retificação, que veio mais tarde a suceder através 

da introdução da Emenda que vigora desde 23 março de 2016 16.  

A redação do art.º 8.º da Convenção que precedia as alterações introduzidas 

pela Emenda em apreço dispunha o seguinte:  

1. Um veículo ou conjunto de veículos em marcha deve ter um 
condutor.  

2. Recomenda-se que as legislações nacionais prevejam que os 
animais de carga, de tiro ou de sela e, salvo eventualmente em zonas 

                                                           
16 Vide Comunicação do Secretário-Geral das Nações Unidas, disponível em www, url: 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-

Eng.pdf>  

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-Eng.pdf


Data Venia Veículos autónomos : um novo desafio para o direito português 
 

 

 

 

DV11 ∙ 19 | 

com entrada especialmente sinalizada, gado isolado ou agrupado, 
devam ter um condutor.  

3. O condutor deve ter as qualidades físicas e psíquicas necessárias 
e encontrar-se em condições físicas e mentais para conduzir.  

4. O condutor de um veículo a motor deve possuir os 
conhecimentos e a aptidão necessários para a condução desse veículo; 
no entanto, esta disposição não impede a aprendizagem da condução 
de acordo com a legislação nacional.  

5. O condutor deve estar sempre em condições de dominar o 
respetivo veículo ou de conduzir os animais.  

Através da Emenda de março de 2016, o comité da ONU procedeu à 

alteração dos arts. 8.º e 39.º da Convenção e, desde então, o seu conteúdo passou 

a vincular os estados que ratificaram a Convenção, onde se incluí Portugal.  

 A grande alteração introduzida passou pela criação do parágrafo 5bis do art.º 

8.º que veio permitir o uso de sistemas de automação inseridos no veículo, desde 

que, o condutor mantenha a todo o momento a possibilidade de se sobrepor aos 

comandos autónomos assumindo o controlo da direção do veículo quando 

chamado a intervir ou, quando assim desejar.17 Esta interpretação retira-se do 

novo parágrafo 5bis que dispõe que os sistemas do veículo devem permitir ao 

condutor encontrar-se em condições de dominar o veículo, por referência 

expressa ao parágrafo 5.º do art.º 8.º e paragrafo 1.º do art.º 13.º, que, por seu 

turno, dispõe: “o condutor deve, em todas as circunstâncias, manter o domínio do 

veículo que conduz, de modo a comportar-se com prudência e a poder, em qualquer 

momento, efetuar as manobras que sejam necessárias. Ao regular a velocidade do 

veículo, deve atender sempre às circunstâncias, designadamente às características 

do local, ao estado da via, às condições e à carga do veículo, às condições 

                                                           
17 O art.º 5.º (bis) da Convenção dispõe o seguinte: “Vehicle systems which influence the way 

vehicles are driven shall be deemed to be in conformity with paragraph 5 of this Article and with 

paragraph 1 of Article 13, when they are in conformity with the conditions of construction, fitting 

and utilization according to international legal instruments concerning wheeled vehicles, 

equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles. 

* Vehicle systems which influence the way vehicles are driven and are not in conformity with 

the aforementioned conditions of construction, fitting and utilization, shall be deemed to be in 

conformity with paragraph 5 of this Article and with paragraph 1 of Article 13, when such 

systems can be overridden or switched off by the driver.”  
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meteorológicas e à intensidade da circulação, de modo a poder deter a sua marcha 

no espaço visível à sua frente bem como perante qualquer obstáculo previsível. Deve 

abrandar e, se necessário, parar sempre que as circunstâncias o imponham, 

designadamente quando não exista boa visibilidade.”  

Destarte, continua a ser necessária a concentração do condutor no 

funcionamento do veículo permanecendo deste modo em condições de dominar 

o controlo da direção, pelo que, para já, não poderão ser desenvolvidos testes ou 

comercializados veículos cujo funcionamento desnecessite de um operador ou 

condutor no seu interior18.  

Este obstáculo não existe nos Estados Unidos da América ou no Reino 

Unido, visto aqueles países não terem ratificado a convenção, o que os coloca 

em melhores condições de proceder a testes e poderá possibilitar a introdução 

mais célere de veículos em fases de automação superiores.  

Sublinhamos que embora as alterações introduzidas à convenção tenham 

sido bem-vindas pelos fabricantes automóveis, o facto de permanecer em vigor a 

exigência de um condutor em condições de dominar o veículo poderá desvirtuar 

um dos objetivos que se pretendem atingir com o desenvolvimento desta 

tecnologia que passa por permitir ao “condutor” a execução de tarefas pessoais 

enquanto o veículo se conduz autonomamente.  

 

2.2. O processo de homologação  

 A homologação de veículos constitui o ato pelo qual é certificada a 

conformidade de um modelo de veículo com os requisitos técnicos estabelecidos 

na legislação, atestando que o mesmo foi submetido aos ensaios e controlos 

exigidos. 

 Antes de um veículo poder ser comercializado e posto em circulação em 

território Europeu é previamente necessário o preenchimento de todos os 

                                                           
18 Cf. Art.º 41.º § 1 da Convenção.  
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requisitos necessários à sua homologação CE, visto ser este o procedimento que 

atesta a conformidade do componente do veículo com os requisitos de 

segurança necessários e permite o reconhecimento recíproco entre os estados, 

promovendo, desta forma, uma uniformização técnica 19.  

 Na UE esta matéria é regulada pela diretiva 2007/46/EC 20 que estabelece o 

quadro para homologação de veículos a motor e seus reboques, e de sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados nesses produtos. 

Contudo, aquele diploma limita-se a definir o processo de homologação 

remetendo, para além das diretivas da UE, para atos regulamentares anexos ao 

Acordo de 1958 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa que 

versam sobre os requisitos técnicos específicos necessários à homologação das 

unidades técnicas, sistemas e componentes dos veículos. São vários os atos 

regulamentares existentes e que os fabricantes necessitam cumprir na 

construção do veículo para proceder à sua homologação, cerca de um por cada 

um dos componentes, são especificados os requisitos técnicos para a sua 

construção, funcionamento e teste.  

O ato regulamentar n.º 79 foi o primeiro a ter em conta a realidade autónoma 

pois, com as alterações introduzidas passou a ser admitido que o veículo 

dispusesse de sistemas de direção nos quais “não existe qualquer ligação 

mecânica efetiva entre o comando da direção e as rodas”, denominados ADAS – 

“Advance Driver Assistance Systems” 21 22.  

                                                           
19 Cf. art.º 114.º do Código da Estrada.  

20 Disponível em WWW:<URL: https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN>  

21 Regulamento n.º 79 da Comissão Económica para a Europa da Organização das Nações 

Unidas (UNECE) — Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos no que se 

refere ao dispositivo de direção.  

22 Dispõe aquele diploma que: “Os sistemas em que o condutor guarda para si a principal 

responsabilidade pela condução do veículo, mas pode beneficiar com o facto de o sistema de 

direção ser influenciado por sinais emitidos a bordo do veículo são definidos como «sistemas 

avançados de direção com assistência ao condutor». Esses sistemas podem incorporar uma 

«função de direção de comando automático», por exemplo, que utilize características passivas 

da infraestrutura para ajudar o condutor a manter o veículo na trajetória ideal (Lane Guidance, 

Lane Keeping ou Heading Control — orientação na faixa de rodagem, manutenção da faixa de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN
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Atualmente, embora se comecem a desenhar lentamente os caminhos para a 

regulação dos componentes e sistemas presentes nos veículos autónomos, 

nomeadamente no que concerne à direção, mecanismos de travagem e luzes, 

alguns fabricantes cujos veículos se encontram na fase 3 de automação e visto 

ainda não existir qualquer regulamentação específica tendo em conta 

determinados componentes, poderão ser obrigados a recorrer à aplicabilidade 

do art.º 20.º da diretiva 2007/76/EC de forma a lograrem prosseguir com a 

homologação destes modelos de veículos a título excecional 23.  

 

2.3. O estado legislativo atual no plano Mundial 

 2.3.1. Alemanha  

 A Alemanha, cuja potência industrial e tecnológica no ramo automóvel é 

amplamente reconhecida24, não poderia ser indiferente a esta temática, tendo 

sido o primeiro país europeu a encetar esforços no sentido de se adaptar a esta 

nova realidade, tendo preconizando alterações ao Código da Estrada 

(Straßenverkehrsgesetz), em vigor desde 17 de julho de 2017, as quais passaremos 

a analisar 25.  

                                                                                                                                                 
rodagem ou controlo da direção), a manobrar o veículo a baixa velocidade em espaços 

limitados ou a fazer uma paragem num ponto pré-definido (Bus Stop Guidance — orientação 

para paragem de autocarro). Os «sistemas avançados de direção com assistência ao condutor» 

podem também integrar uma «função corretora da direção» a qual, por exemplo, avisa o 

condutor de qualquer desvio da faixa de rodagem escolhida (aviso de afastamento de faixa de 

rodagem), corrige o ângulo de direção para impedir o afastamento da faixa de rodagem 

escolhida (Lane Departure Avoidance — prevenção de saída da faixa de rodagem) ou corrige o 

ângulo de direção de uma ou mais rodas a fim de melhor o comportamento dinâmico ou a 

estabilidade do veículo. Em qualquer «sistema avançado de direção com assistência ao 

condutor», o condutor pode optar, a todo o momento, por suspender deliberadamente a função 

de assistência, por exemplo, a fim de evitar um obstáculo imprevisto na estrada.”  

23 Dispõe o n.º1 do art.º 20 da Diretiva 2007/76/EC que “A pedido do fabricante, os Estados 

membros podem conceder a homologação CE a um tipo de sistema, componente ou unidade 

técnica que incorpore tecnologias ou conceitos incompatíveis com um ou mais dos atos 

regulamentares enumerados na parte I do anexo IV, sob reserva de autorização da Comissão 

nos termos do n.º.3 do artigo 40.”  

24 É a sede de empresas como a Audi, Bmw, Mercedes-Benz, Volkswagen, entre outras.  

25 Foi consultada a versão inglesa do diploma. Cf. Ponto. Legislação Estrangeira.  
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No §1º do referido diploma, o legislador Alemão define “highly” ou “fully” 

autonomous vehicle26 como o veículo que dispõe de equipamento que permite a 

realização da tarefa de condução sem controlo da direção por um operador 

humano de acordo com as normas vigentes do código estradal Alemão.  

Para tal, é exigido que o veículo disponha de diversos mecanismos que 

permitam ao condutor assumir o controlo da direção do veículo – sobrepondo-

se ao modo autónomo – quando assim entender ou quando chamado a intervir. 

Note-se que o legislador Alemão não admite para já a circulação de veículos 

completamente autónomos, sendo necessária a presença de um condutor para 

que, quando ocorra uma limitação do sistema ou falha técnica reage ao aviso 

emitido através de mecanismos existentes no veículo, sob a forma visual, 

acústica, física ou de outra natureza, que o notificam da necessidade de assumir 

o controlo da direção do veículo em função daquelas circunstâncias.  

O legislador Alemão optou por impor ao produtor do veículo que declare 

expressamente quais as funcionalidades que o veículo reúne e informe o 

consumidor das suas limitações e riscos inerentes 27.  

 O condutor para efeitos de aplicação desta lei é aquele que ativa a tecnologia 

autónoma e dela se serve para controlo do veículo. 

Verifica-se ainda da análise do diploma que, apesar de fazer depender a 

condução deste tipo de veículos da existência de condutor no seu interior, o 

legislador admite a possibilidade de, em zonas especificas e restritas, o veículo 

assumir tarefas em modo completamente autónomo e sem qualquer intervenção 

do condutor podendo este, inclusive, encontrar-se no exterior do veículo (v.g: 

em caso de estacionamento), sendo ainda assim considerado, para todos os 

efeitos legais, como condutor.  

                                                           
26 O legislador alemão adotou as definições BASt 2012, que contemplam apenas cinco 

níveis de automação, sendo o mais elevado denominado “fully autonomous vehicle”.  

27 Encontra-se aqui plasmado o princípio da informação, essencial na proteção do 

consumidor.  
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 O valor máximo passível de ser atribuído a título de indemnização aos 

lesados vítimas de acidentes de viação que envolvam veículos autónomos, foi 

dilatado, passando a ser admissível arbitrar indemnizações num valor que 

ascenderá ao patamar máximo de € 10.000.000 em caso de morte ou danos 

corporais, e €2.000.000 para danos patrimoniais.  

 Foi prevista ainda a implementação de uma caixa negra nos veículos que 

possibilite o armazenamento de dados de geolocalização e hora de todos os 

momentos em que o modo autónomo do veículo é ligado ou desligado, quer 

devido a falha técnica quer quando o veículo chame o condutor a intervir, o que 

terá extrema utilidade para efeitos de prova. O legislador consagrou a 

obrigatoriedade de cedência destes dados na parte necessária às autoridades 

alemãs para efeitos de instrução de processos de contraordenação, processos 

cíveis e criminais. Foi ainda estipulado o prazo máximo de 6 meses para 

destruição dos dados recolhidos, salvo, nos casos em que o veículo tenha 

intervindo em acidente de viação, caso em que o fabricante terá de proceder ao 

seu armazenamento por um período de 3 anos. Para além das entidades estatais, 

os dados relativos a veículos autónomos poderão ser recolhidos e tratados, 

porém, o seu titular terá necessariamente de ser considerado anónimo, sendo 

vedado, desta forma, o acesso a dados pessoais dos condutores.  

No âmbito da responsabilidade civil, verificam-se alguns pontos que revelam 

que a política adotada pela Alemanha visou proteger e incentivar, pelo menos 

para já, um dos seus grandes contribuidores do rendimento e crescimento 

económico do país – a indústria automóvel.  

Da análise do ordenamento jurídico alemão resulta que a defesa do condutor 

(que não seja proprietário do veículo) que sofra um acidente de viação enquanto 

o veículo circule em modo autónomo, passará por provar que cumpriu com o 

dever de cuidado, ou seja, atuou diligentemente e de acordo com as normas 

referidas no § 1b da StVG, podendo a sua culpa ser excluída, por esse motivo, 
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escapando desta forma à presunção de negligência que lhe impendia, conforme 

se retira do art.º 18.º da StVG ex vi art.º 823.º do Código Civil Alemão.28 

Por outro lado, relativamente ao proprietário do veículo verifica-se que 

continuará a ser responsável pelo risco29, respondendo pelos prejuízos que o 

veículo causar, tendo, porém, direito de regresso sobre a empresa fabricante ao 

abrigo do regime Alemão que consagra a responsabilidade decorrente de 

produtos defeituosos ou do produtor (Produkthaftungsgesetez), que será 

exercido, em princípio, pela seguradora30.  

 Posto isto, verificamos que o legislador alemão adotou uma abordagem 

legislativa ponderada e segura não procedendo a uma responsabilização direta 

do produtor, nem abordando temáticas que poderão influenciar a defesa do 

lesado, aqui se incluindo o próprio condutor.  

   

2.3.2. Reino Unido  

 É igualmente reconhecida no mundo inteiro a potência da industria 

automóvel do Reino Unido, sede de multinacionais que detêm as marcas dos 

veículos Rolls Royce, Jaguar, Bentley, Mini, entre outros, pelo que bem se 

compreende ter sido um dos primeiros países a encetar a corrida autónoma, 

começando desde cedo - e apesar do Parlamento se ver acorrentado com o 

                                                           
28 Art.º 823.º Código Civil Alemão (tradução em Inglês):  

“Liability in damages:  

(1) A person who, intentionally or negligently, unlawfully injures the life, body, health, freedom, 

property or another right of another person is liable to make compensation to the other party 

for the damage arising from this. (2) The same duty is held by a person who commits a breach of 

a statute that is intended to protect another person. If, according to the contents of the statute, it 

may also be breached without fault, then liability to compensation only exists in the case of 

fault.” 29 Cfr. Art.º 7.º do código da Estrada Alemão (StVG) 30 A seguradora será quem 

efetivará este direito.  

29 Cfr. Art.º 7.º do código da Estrada Alemão (StVG). 

30 A seguradora será quem efetivará este direito.  
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polémico processo do “Brexit”- a promover a regulamentação desta tecnologia 
31.  

 Embora o Reino Unido seja signatário da Convenção de Viena sobre tráfego 

rodoviário de 1968, desde essa data, nunca procedeu à sua ratificação, o que 

apenas veio a suceder a 28 de março de 2018 32.  

 Um dos objetivos assumidos pelo Governo do Reino Unido passa por 

introduzir massivamente esta tecnologia nas estradas no ano de 2021. Para 

cumprir com estes objetivos prontamente foram criados vários grupos de 

trabalho e promovidos vários estudos 33 que resultaram na elaboração de um 

código de boas práticas 34 de teste de veículos autónomos cuja violação 

determina a negligência do fabricante. Mais recentemente foi discutido um 

projeto de lei denominado “Autonomous and Electric Vehicles Bill – Bill 112”, 

que veio a receber Assento Real em 19 de julho de 2018 35.  

Este diploma visa regular situações jurídicas que envolvam veículos nas fases 

4 e 5 36 de automação37 e veio proceder a alterações ao regime jurídico do seguro 

de responsabilidade civil, passando a contemplar uma extensão do regime de 

                                                           
31 Sobre a precoce preocupação do Reino Unido na regulação desta temática vide 

(Schreurs & Steuwer, 2016: 162). 

32 Vide (Scottish law commission, 2018: 5)  

33 Cf. (Department for transport a, 2015).  

34 Cf. (Department for transport b, 2015).  

35 Vide Autonomous and Electric Vehicles Bill – Bill 112. Este diploma entrará em vigor 

quando o Secretário de Estado determinar por decreto. Cf. Secção 21(1) AEVA.  

36 A Secção 1(1)(a) e (b) da AEVA dispõe o seguinte: “(1) The Secretary of State must prepare, 

and keep up to date, a list of all motor vehicles that— (a) are in the Secretary of State’s opinion 

designed or adapted to be capable, in at least some circumstances or situations, of safely driving 

themselves, and(b) may lawfully be used when driving themselves, in at least some 

circumstances or situations, on roads or other public places in  

Great Britain.”. Cf. Secção 8 (1) (a) da AEVA relativamente ao conceito de “driving itself”, 

referido na Secção 1: “(a)a vehicle is “driving itself” if it is operating in a mode in which it is not 

being controlled, and does not need to be monitored, by an individual;”  

37 O legislador optou por submeter os veículos de fases de automação inferiores às 

normas atualmente existentes dada a necessidade de intervenção do condutor no controlo 

da direção do veículo.  
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seguro obrigatório ao veículo autónomo. Desta forma, o proprietário do veículo 

deverá celebrar um contrato de seguro, sob pena de ser pessoalmente 

responsável pelos danos causados pelo veículo38. O governo Britânico considera 

ser esta a solução que permite uma rápida compensação do lesado – onde se 

inclui o próprio condutor/passageiro/terceiros - assumida em primeira linha 

pela companhia de seguros com quem contratou, que, posteriormente, poderá 

diligenciar no sentido de apurar se o responsável pelo acidente foi o produtor do 

veículo, do software, o condutor ou um terceiro, propondo a competente ação 

de “right of recovery” 39. Um dos aspetos que mais se destacaram no diploma em 

referência foi a previsão da possibilidade de o veículo vir a ser alterado pelo 

proprietário ou mediante o seu consentimento, e bem assim de este não 

proceder às atualizações de software necessárias ao cabal desempenho do 

veículo, situações que o legislador veio esclarecer atribuindo a possibilidade de a 

seguradora acionar cláusulas de exclusão ou limitação da responsabilidade, 

conforme se retira da análise da Secção 4 (2) e (4)(a) e (b) da AEVA.  

 A AEVA pode ser vista como um passo significativo para a implementação 

de veículos autónomos no Reino Unido. Contudo, a interpretação que dela se 

retirará poderá ficar deferida para os tribunais e para o legislador, sendo 

esperados, dado esse facto, futuros aperfeiçoamentos.  

   

2.3.3. Estados Unidos da América  

 Nos Estados Unidos da América, por seu turno, e dada a inexistência de uma 

lei federal que balize a legislação dos Estados, assistiu-se a uma verdadeira 

competição legislativa com o fito de promover a captação de investimento neste 

setor. 

                                                           
38 Caso o proprietário não celebre um contrato de seguro, será responsabilizado em caso 

de acidente, mesmo que o sinistro se dê enquanto o veículo circulava em modo autónomo. 

Cf. Art.º 2º, 2 parágrafo.  

39 Direito de Regresso, previsto na Secção 5 da AEVA.  
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 O estado da Califórnia foi o primeiro a receber testes de veículos autónomos 

levados a cabo pela GOOGLE entre 2009 e 2010, sendo certo que naquela data 

havia uma clara ausência de regulamentação 40. Embora tenha sido o estado da 

Califórnia o primeiro a receber o teste de veículos autónomos, foi o estado do 

Nevada que, em 2011, se tornou no primeiro estado do mundo a autorizar o 

teste de veículos com níveis de automação superiores 41, o que ocasionou uma 

corrida legislativa que culminou com cerca de 21 estados a elaborar legislação 

endereçada nesta matéria (National conference of state legislatures, 2016-2019). 

Da análise dos diferentes diplomas, projetos e ordens executivas evidenciam-se 

várias divergências nos requisitos necessários para o desenvolvimento de testes 
42.  

 A nível Federal só em 6 de setembro de 2017 foi obtida a aprovação da 

“SELF-DRIVE ACT”43 na Câmara dos Representantes onde foi definida a 

estratégia apta a delimitar as iniciativas legislativas estaduais, e onde foram 

atribuídas competências a vários órgãos federais para desenvolvimento de 

estudos e criação de standards relativos a veículos de níveis de automação 

elevados 44.  

 Pouco tempo após, em 28 de setembro de 2017, o Senado Norte Americano 

apresentou uma proposta de lei denominada “AV START ACT” 45 que ainda se 

                                                           
40 Os veículos da Google percorreram cerca de 100.000 milhas neste período.  

41 Cf. Assembly Bill 511.  

42 V.g. Equanto o estado do Illinois exige a presença de condutor no interior do veículo no 

desenvolvimento de testes - Cfr. “Executive Order 2018-13”; o Estado de Washington prevê 

que estes possam ser desenvolvidos sem a presença de condutor no interior do veículo se 

forem cumpridos requisitos específicos. – Cfr. “Executive Order 17-02”.  

43 Cf. Self-Drive Act.  

44 A preocupação dos Estados Unidos da América em regular o teste de veículos 

autónomos acentuou-se após o acidente preconizado em 2018 no estado do Arizona que 

vitimou uma ciclista. O veículo envolvido neste acidente era testado pela Uber e tinha um 

condutor no seu interior que nada conseguiu no sentido de evitar o atropelamento (Levin, 

2018).  

45 Cf. Av Start Act.  
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encontra em discussão com objetivos semelhantes aos prosseguidos pela “SELF-

DRIVE ACT”.  

   

2.3.4. Portugal e Espanha  

 Na península ibérica, à semelhança do que sucede em grande parte da 

Europa, ainda não foi aprovada qualquer legislação que regule esta matéria. O 

desenvolvimento de testes em Portugal encontrava-se carente de alterações à 

Convenção de Viena sobre tráfego rodoviário que como referimos vieram a 

suceder em 23 março de 2016.  

 Depois de ultrapassados os obstáculos a nível Internacional, em 2018, os 

Estados Espanhol e Português promoveram o projeto AutoCits que conta com a 

participação de fabricantes de automóveis, universidades e consórcios para 

efetuarem testes de veículos autónomos em estradas destes dois países 

(Premebida, et al., 2018: 488-494) (Instituto Pedro Nunes, 2018).  

 Note-se, contudo, que em Portugal veículos com mecanismos avançados de 

assistência ao condutor ou ADAS, são comercializados e circulam nas estradas 

nacionais, dos quais são exemplo os modelos TESLA Autopilot que se encontra 

no nível 2 de automação na escala taxonómica da SAE. Destarte, a lei espanhola 

e bem assim a portuguesa, para já são omissas quanto à realidade autónoma, no 

entanto a DGT Espanhola e o Governo Português encontram-se a promover 

estudos transversais à legislação existente para futura produção legislativa 

(Iglesias, 2018) (Veríssimo & Lira, 2016).  

 O ordenamento jurídico português terá necessariamente de ter em conta a 

realidade autónoma de forma a não ficar para trás na corrida autónoma embora 

o Estado Português se encontre coartado pelas normas Internacionais vigentes46.  

                                                           
46 Veja-se a título de exemplo o Art.11.º do CE que dispõe o seguinte: “1 - Todo o veículo ou 

animal que circule na via pública deve ter um condutor, salvo as exceções previstas neste 

Código.; 2 – Os condutores devem, durante a condução, abster-se da prática de quaisquer atos 

que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício da condução com segurança.; 3 – Quem infringir 

o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de € 60 a € 300.”  
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Todavia, no plano de desenvolvimento tecnológico Portugal destaca-se pelos 

recentemente celebrados acordos de cooperação com a República Popular da 

China onde se promoveu a criação da parceria entre a multinacional Huawei e a 

empresa de telecomunicações portuguesa Meo para estudo e implementação da 

tecnologia 5G em Portugal,- tecnologia essencial para a realidade dos veículos 

autónomos -,o que tem de ser visto como um passo bastante positivo, muito 

embora tais acordos tenham sido vistos com maus olhos pelos EUA, o que, aliás, 

gerou um mau estar a nivel diplomático, que se mantêm até ao presente. (Altice, 

2018).  

 Dada a ausência de legislação portuguesa e europeia neste sentido, de ora em 

diante, vemos uma janela de oportunidade para abordar potenciais alterações 

jurídicas que, a nosso ver, poderão vir a ter lugar no sistema jurídico português 

em ordem a receber esta nova realidade. Avaliaremos a aptidão da lei atual para 

lidar com situações hipotéticas futuras e bem assim, destacaremos 

interpretações e alternativas possíveis.  

 

3. Responsabilidade Civil  

 Embora o presente capítulo verse essencialmente sobre a temática referente 

à responsabilidade decorrente de acidentes de viacção a conveniência de uma 

análise, ainda que sintética, da evolução do instituto da responsabilidade civil 

impõe-se, dado constituir uma das figuras jurídicas com maior relevância no 

âmbito do Direito das Obrigações.  

 Para Leitão (2014: 256), por responsabilidade civil entende-se “o conjunto de 

factos que dão origem à obrigação de indemnizar os danos sofridos por outrem”. 

Apesar desta constituir uma definição abrangente, surgem duas grandes 

divisões: A responsabilidade contratual que assenta no incumprimento das 

obrigações contratuais e, a responsabilidade extracontratual que, como refere 

Varela (2000:520), resulta “da violação de direitos absolutos ou de prática de 

certos atos que, embora lícitos causam prejuízo a outrem”.  
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 A responsabilidade extracontratual ou subjetiva tem a sua origem no 

pensamento clássico assente na ideia de que ninguém pode ser condenado a 

indemnizar outrem se não se provar a sua culpa para a ocorrência do dano.  

 Hoje em dia, para além do requisito da culpa, o facto voluntário do agente, a 

ilicitude, o dano e o nexo de causalidade, consistem nos pressupostos 

necessários ao surgimento da obrigação de indemnizar.  

 Com a revolução industrial, o desenvolvimento económico e tecnológico, o 

paradigma mudou rapidamente e reconheceu-se falências à teoria da culpa 

(responsabilidade subjetiva), visto que nem sempre conduzia aos melhores 

resultados, pois que como refere Varela (2000:631) “(…) ao mesmo tempo que se 

aliviou o caráter penoso de muitas atividades, aumentou o número e a gravidade 

dos riscos de acidentes (…)”.  

 Com maior destaque nas relações laborais, as dificuldades de resposta do 

regime da responsabilidade subjetiva tornaram-se evidentes com o 

aparecimento e desenvolvimento tecnológico que, aliado à estrutura complexa 

das empresas, dificultava aos trabalhadores a prova da culpa do empresário, 

levando a que o surgimento do direito a indemnização na esfera jurídica do 

trabalhador passa-se a ser menos frequente.  

É então que irrompe, a par da responsabilidade por factos ilícitos, a 

responsabilidade pelo risco, cujos requisitos de verificação da obrigação de 

indemnizar prescindiam do requisito da culpa e da ilicitude do comportamento 

do lesante.  

Embora, num primeiro momento, a teoria do risco se cingisse aos acidentes 

de trabalho, rapidamente se estendeu a sua aplicabilidade aos acidentes de 

viação.  

De acordo com esta teoria, hoje reconhecida na grande maioria dos 

ordenamentos jurídicos do mundo, e como sufraga Leitão (2014: 329), “aquele 

que cria uma situação de perigo deve responder pelos riscos que resultem dessa 

situação uma vez que dela tira proveito”.  
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3.1. Responsabilidade pelo Risco  

 3.1.1. Acidentes Causados por veículos  

 Como referimos a industrialização e o desenvolvimento tecnológico 

potenciaram o desenvolvimento de novos riscos que antes não existiam.  

 Os veículos a motor e a sua utilização, são hábeis a provocar danos a outrém 

pelo que, e socorrendo-nos nas palavras de Varela (2000:633), “quem cria ou 

mantém um risco em proveito próprio, deve suportar as consequências prejudiciais 

do seu emprego, já que deles colhe o benefício (ubi emolumentum, ibi onus; ubi 

commoda, ibi incommoda)”. 

 Por este motivo, o legislador português, à semelhança de outros países, 

consagrou, ainda que a título excecional, a aplicação do instituto da 

responsabilidade fundada no risco que, como referimos, prescinde da culpa e da 

ilicitude do comportamento do agente. (art.º 483.º n.º 2 Código Civil).  

 Dita o art.503.º n.º 1 do Código Civil que “aquele que tiver a direção efetiva de 

qualquer veículo de circulação terrestre e o utilizar no seu próprio interesse, ainda 

que por intermédio de comissário, responde pelos danos provenientes dos riscos 

próprios do veículo, mesmo que este não se encontre em circulação”. 

 Varela (2000:657) considera que o responsável pelo risco é, regra geral, “o 

dono do veículo, por ser a pessoa que aproveita das especiais vantagens da sua 

utilização”.  

 Porém, podem ocorrer situações em que a responsabilidade objetiva do 

dono do veículo não se justifica, tais como, “no caso de existir um direito de 

usufruto sobre a viatura, ou se o dono o tiver alugado ou se esta lhe tiver sido 

furtada. Nestes casos, à luz dos princípios gerais do direito, o dono do veículo não 
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deve arcar com os riscos próprios da sua utilização e, por isso mesmo, a 

responsabilidade recaí sobre o detentor” 47.  

 Destarte a jurisprudência e a doutrina enunciam dois requisitos para 

verificação e determinação do responsável pelo risco, designadamente;  

a) Ter a direção efetiva do veículo causador do dano;  

b) e que o mesmo seja utilizado no seu próprio interesse.  

 Nos dias de hoje estas duas fontes do direito têm vindo a entender que, “tem 

a direção efetiva do veículo aquele que, de facto, goza ou frui as vantagens dele, e a 

quem, por essa razão, especialmente cabe controlar o seu funcionamento “, que, 

como vimos, regra geral, é o proprietário (Leitão, 2014: 337) 48 49.  

 No que concerne à utilização no seu próprio interesse, Varela (2000:658) 

refere que consistirá num “interesse material ou económico, como interesse moral 

ou espiritual, nem sequer sendo de exigir aqui que se trate de um interesse digno de 

proteção legal”.  

 Caso se verifiquem os mencionados pressupostos, a obrigação de indemnizar 

surgirá, independentemente de existência de culpa ou ilicitude na conduta do 

lesante. 

Contudo, se o facto danoso tiver origem numa conduta dolosa ou negligente, 

a responsabilidade pelo risco será afastada, respondendo o lesante nos termos da 

                                                           
47 Vide Ac. STJ, de 9 de maio de 2010 no âmbito do processo n.º 698/09.4YRLSB.S1, 

disponível em www.dgsi.pt.  

48 Neste sentido vide Ac. Tribunal da Relação de Évora de 10 de abril de 2014 no âmbito 

do processo n.º 518/10.7TBLGS.E1 disponível em www.dgsi.pt. e Ac. Supremo Tribunal de 

Justiça de 9 de maio de 2010 no âmbito do processo n.º 698/09.4YRLSB.S1, disponível em 

www.dgsi.pt. 

49 “A fórmula, aparentemente usada pela lei – ter a direção efetiva do veículo – destina-se a 

abranger todos aqueles casos (proprietário, usufrutuário, locatário, comodatário, adquirente 

com reserva de propriedade, autor do furto do veículo, pessoa que o utiliza abusivamente) em 

que, com ou sem domínio jurídico, parece justo impor a responsabilidade objetiva a quem usa o 

veículo ou dele dispõe (…)” (Varela, 2000: 657).  

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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responsabilidade por factos ilícitos (art.º 483.º n.º 1 do Código Civil) 50, cabendo 

a prova dos pressupostos daquela ao lesado. Frustrando-se essa prova, a 

obrigação de indemnizar sempre irá encaminhar-se para a aplicação da teoria do 

risco nunca ficando o lesado sem compensação pelos danos sofridos, salvo se 

alguma das causas de exclusão da responsabilidade previstas no art.º 505.º do 

Código Civil lhe possa ser imputada 51.  

 Note-se contudo, que a responsabilidade fundada no risco comporta limites 

à indemnização a ser arbitrada ao lesado impostos pelo art.º 508.º, nº1 do C.C 52, 

limites esses, inexistentes quando a responsabilidade do lesante se funde na 

responsabilidade por factos ilícitos 53.  

  

 3.1.2. O comissário  

 No que respeita ao comissário – aquele que conduz o veículo por conta de 

outrém -, por outro lado, verifica-se a existência de uma presunção de culpa na 

produção do dano, o que, segundo Varela (2000: 662)., encontra justificação e 

suporte dada existência de “(…) perigo sério de afrouxamento na vigilância do 

veículo, uma vez que ele é habitualmente conduzido por quem não é seu 

proprietário (…)” e bem assim, no facto de, regra geral, se tratar de um condutor 

profissional.  

Destarte, dispõe o art.º 503.º, n.º 3 do Código Civil que “aquele que conduzir o 

veículo por conta de outrem responde pelos danos que causar, salvo se provar que 

não houve culpa da sua parte; se, porém, o conduzir fora do exercício das suas 

funções de comissário, responde nos termos do n.º 1.”  

                                                           
50 Como refere Leitão (2014: 341-342) defendeu-se em tempos a presunção de culpa 

sobre o condutor em caso de acidente de viação, hipótese que viria a ser afastada pelo 

Assento do STJ 1/80, de 21/11/1979.  

51 Nestes casos não é estabelecido o nexo de causalidade entre o facto e o dano 

provocado, pressuposto essencial para o surgimento da obrigação de indemnizar.  

52 Cf. art.º 12.º do Dec.-lei 291/2007, de 21 de agosto.  

53 Cf. art.º 494.º do Código Civil  
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Por esse motivo, ocorrendo inversão do ónus da prova, incumbe ao 

comissário excluir a sua culpa na produção do acidente o que fará com que o 

comitente, por ser o proprietário do veículo e, consequentemente, tendo a 

direção efetiva e interesse na sua utilização, responda ao abrigo do n.º1 daquele 

preceito com base no risco 54.  

Não logrando demonstrar, nos termos do art.º 483.º, n.º 1, 503.º, n.º 3 e 350.º, 

n.º 2 do Código Civil, que não contribui para a produção do dano o comissário 

terá de indemnizar o lesado. Notese que a aplicabilidade do art.º 508.º nº.1 do 

Código Civil fica excluída, respondendo sem limite máximo de valor 

indemnizatório uma vez que está a responder por factos ilícitos e não pelo risco. 

Nesta situação, provada a relação de comissão e o exercício de funções, o 

comitente será solidariamente responsável pelos danos que o comissário causar, 

mesmo que culposamente, embora, posteriormente, tenha direito de regresso 

sobre aquele quanto às quantias despendidas na indemnização atribuída ao 

lesado (art.º 500.º, 499.º e 497.º do Código Civil).  

Por outro lado, se o comissário utilizar o veículo fora das suas funções de 

comissário e nesse estado, se verificar um acidente, para o qual não contribuiu 

com culpa, responderá nos termos do art.º 503.º, n.º 1 do Código Civil ex vi art.º 

503º, n.º 3 in fine. Neste caso, não lhe será imputada a presunção de culpa, 

cabendo ao lesado a prova da mesma. Caso o lesado não logre provar a culpa do 

comissário (que conduza o veículo fora das suas funções de comissário) este 

responderá pelo risco próprio do veículo. 

  

 3.1.3. O condutor não proprietário  

 O condutor de um veículo envolvido num acidente rodoviário poderá, ou 

não, ser proprietário do veículo. 

                                                           
54 Vide (Varela, 2000: 662) 
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 Como se retira da análise do art.º 503.º n.º 3 do Código Civil, nenhuma 

presunção de culpa impende sobre o condutor que conduza o veículo por conta 

própria. 

 Pense-se, a título exemplificativo, na hipótese de um pai que cede o seu 

carro ao filho para este se deslocar para a faculdade. Neste caso, verificando-se 

um dano na esfera jurídica de outrem, incumbirá ao lesado a prova da ilicitude 

da conduta do condutor não proprietário e da sua culpa na produção do dano 

sendo que, caso não logre a prova da culpa, o proprietário do veículo responderá 

com base no risco, pois mantêm a sua direção efetiva sendo este conduzido no 

seu interesse, ainda que espiritual 55, salvo quando ocorra alguma das situações 

previstas no art.º 505.º do Código Civil.  

 No caso de o veículo ser furtado, e consequentemente, utilizado contra a 

vontade e interesse do proprietário, este já não será chamado a responder pelo 

risco pois os pressupostos para a aplicação daquele instituto, mormente, a 

direção efetiva e o interesse na circulação do veículo, já não se verificam.  

 

3.1.4. A colisão entre veículos  

 O art.º 506.º do Código Civil vem regular o regime da colisão entre veículos, 

dispondo, no seu n.º1 o seguinte “se da colisão entre dois veículos resultarem 

danos em relação aos dois ou em relação a um deles, e nenhum dos condutores tiver 

culpa no acidente, a responsabilidade é repartida na proporção em que o risco de 

cada um dos veículos houver contribuído para os danos; se os danos forem 

causados somente por um dos veículos, sem culpa de nenhum dos condutores, só a 

pessoa por eles responsável é obrigada a indemnizar.” Da interpretação a contrario 

sensu deste preceito, resulta, que o condutor que haja contribuído com culpa 

para o acidente entre veículos será obrigado a indemnizar aquele que não deu 

causa a essa colisão. Por outro lado, este artigo visa regular a existência de uma 

concorrência de responsabilidades pelo risco, optando o legislador, por ter em 

                                                           
55 Cf. art.º 503.º n. º 1 do Código Civil.  
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conta a proporção do risco dos veículos envolvidos na colisão e a possibilidade 

de verificação de danos apenas num dos veículos sinistrados.  

   

3.1.5. Os veículos autónomos  

 Feita uma breve passagem pelo regime da responsabilidade civil e acidentes 

causados por veículos, voltamos ao tema da presente dissertação: os veículos 

autónomos.  

Como referimos supra, a SAE International distinguiu 6 fases (de 0 a 5) de 

automação de veículos consoante o tipo de tecnologia de que estes dispõem 

sendo certo que só na fase 5 estaremos perante a condução plenamente 

autónoma, ainda que na fase 4 aquela já se realize, embora com algumas 

limitações. Por outro lado, nos restantes níveis de automação embora possam 

existir ADAS, o condutor ainda tem um papel ativo determinante no controlo da 

direção do veículo.  

 Podemos considerar condução plenamente autónoma, aquela em que 

mecanismos que incorporam IA permitem a realização autónoma de tarefas de 

condução sem a intervenção ou presença de um condutor e sem necessidade da 

constante monitorização do funcionamento do veículo e do ambiente que o 

rodeia. 

 Presentemente dado o conteúdo da Convenção de Viena, que Portugal 

ratificou, todos os veículos com funcionalidades autónomas terão de conter 

mecanismos que permitam ao condutor a qualquer momento assumir a tarefa de 

condução, sendo necessária a sua presença no interior do veículo, como já 

analisamos.  

 Contudo, anteveem-se futuras alterações à Convenção que admitam a 

possibilidade de o futuro condutor 56 destes veículos deixar de ter um papel 

preponderante na condução, como o domínio físico do funcionamento do 

                                                           
56 Principalmente o operador em fase de testes.  
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veículo e a necessidade de concentração no desempenho e ambiente em que 

este circula.  

 Sabendo da necessidade de intervenção humana nas fases compreendidas 

entre a fase 0 e 3, inclusive, dadas as limitações das funcionalidades autónomas, e 

da sua desnecessidade nas restantes fases, procuraremos dar resposta às 

seguintes perguntas:  

 Estará o instituto da responsabilidade civil atualmente existente preparado 

para receber os veículos autónomos de fase 0 a 3? E as fases 4 e 5? 

  

 3.1.6. Os veículos autónomos de fase 0 a 2.  

 Como referimos, para a utilização de veículos autónomos nesta fase de 

automação, os standards atualmente existentes e a legislação internacional 

exigem a presença de condutor no interior do veículo e a sua constante 

monitorização do sistema do veículo por forma a ser possível, quando 

necessário, assumir o controlo da direção.  

  

Posto isto, e dado que o condutor sempre será chamado a intervir na 

condução, terá sempre o controlo mecânico do veículo. Por esse motivo, 

incumbe-lhe a ele, aquando da sua utilização, evitar a ocorrência de danos na 

esfera jurídica de outrem com origem numa atuação sua de origem culposa 57. 

Caso tal suceda, responderá por factos ilícitos (art.º 483.º, n.º 1 Código Civil).  

 Já o proprietário do veículo, por seu turno, responderá com base no risco, 

caso mantenha a direção efetiva do veículo e este se encontre a circular no seu 

interesse, como vimos. 

 Neste aspeto, prevemos que a curto prazo nada mudará, mantendo-se 

aplicável todo o regime atual que referimos, nomeadamente, na relação 

                                                           
57 Caso o condutor seja chamado a intervir pelo sistema e não assumindo qualquer 

comportamento praticará um facto por omissão. 
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comitente-comissário, condutor não proprietário e condutor proprietário, pelo 

que nos resumiremos a analisar hipotéticas situações futuras, tentando antever 

potencias soluções.  

 Em primeira linha, e seguindo o exemplo alemão, seria conveniente o 

legislador impor a necessidade de existência de caixas negras nos veículos. A 

exigência de caixas negras pretende possibilitar ao condutor ou ao lesado a prova 

das circunstâncias factuais causa do sinistro, cuja inexistência poderia tornar 

impossível aferir quem detinha o domínio da direção do veículo no momento da 

verificação dos danos, o que resultaria, indubitavelmente, numa dificuldade de 

prova para ambas as partes 58. 

 Assim, sempre que conduzido em modo autónomo, o condutor obstaria à 

aplicabilidade do art.º 483.º Código Civil por ausência de requisito de 

aplicabilidade, sendo aplicável o regime do art.º 503.º, n.º 1 Código Civil – 

responsabilidade pelo risco.  

 Consequentemente, aquele que tenha a direção efetiva do veículo e o 

interesse na sua circulação será, por ora, responsável pelo risco próprio do 

veículo autónomo (quer circule em modo autónomo ou não), sendo certo que, 

poderá acionar a responsabilidade do fabricante ou vendedor, se lograr provar 

que os danos resultaram de deficiências do produto, tarefa que será facilitada 

pela análise dos dados contidos na caixa negra 59.  

 Aliás, é esta a solução dada pelos ordenamentos jurídicos alemão e inglês, 

que mantiveram como responsável pelo risco o detentor do veículo, e 

produzindo legislação referente apenas a veículos de níveis de automação 4 e 5.   

Feita esta análise, consideramos não serem necessárias alterações ao regime 

da responsabilidade civil tendo em vista a futura (breve) realidade dos veículos 

autónomos, ou semiautónomos, como poderão ser considerados os veículos 

compreendidos nestas fases que ora analisamos. Porém, antevê-se uma 

                                                           
58 Pense-se no caso da presunção de culpa que impende sobre o comissário e em como 

seria possível a este ilidi-la.  

59 Vide Ponto.3. - Responsabilidade do Produtor.  
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diminuição de acidentes de viação, visto que os comportamentos negligentes ou 

culposos dos condutores irão progressivamente deixar de se concretizar o que 

levará a que possam ser consideradas outras abordagens legislativas.  

 Por ora, a nossa preferência pela responsabilidade pelo risco prevista no art.º 

503º n.º 1 do Código Civil assenta no facto de permitir a célere compensação do 

lesado pelos danos sofridos, quer em caso de danos causados quando o modo 

autónomo se encontre ativo, quer quando não se encontre ativo. 

 Não podemos deixar de considerar que a obrigação de indemnizar com base 

na responsabilidade pelo risco próprio do veículo, a nosso ver, poderá sempre 

nascer, pois assenta em pressupostos cuja verificação sempre se dará ainda que o 

veículo se encontre a circular em modo autónomo, pois o proprietário ou 

detentor continuará a possuir a direção efetiva e a utilização será realizada no 

seu interesse 60.  

 

3.1.7. A fase 3 e 4 (fases intermédias) e fase 5 (veículos completamente 

autónomos)  

 Permitimo-nos considerar a fase 3 de automação como aquela em que o 

veículo será hábil em certas condições espaciais e em determinadas condições 

atmosféricas, circular sem intervenção de condutor, sendo que, fora daquelas 

situações, este terá de monitorizar o seu funcionamento e o meio que o 

circunda, respondendo pelos factos ou omissões que derem causa a danos. Na 

fase 4 o veículo assumirá todas as tarefas de condução, não sendo necessária a 

intervenção do condutor. A única limitação existente cinge-se ao facto de o 

veículo circular autonomamente apenas em determinadas condições 

atmosféricas e espaciais. O condutor deixará de assumir (embora tal ainda não 

lhe seja permitido pela Lei) a posição de condutor, passando a ser considerado 

um passageiro. 

                                                           
60 Fatores como o nível de conservação do veículo terão de ser ponderados pelo julgador 

na análise do caso concreto, mesmo que o veículo aquando do acidente tivesse uma 

funcionalidade autónoma ativa.  
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Nestas circunstâncias, o veículo autónomo assumirá a tarefa de condução e o 

condutor limitar-se-á a ser transportado, o que levanta a problemática de saber 

da possibilidade de lhe ser assacada qualquer responsabilidade por um acidente. 

Caso o veículo se encontre em modo autónomo, embora pudesse assumir o 

controlo mecânico do veículo, dada a expectativa que tem de que o veículo é 

hábil a conduzir em segurança em determinadas circunstâncias sem a sua 

intervenção, não poderá o condutor ser responsabilizado pelos danos causados 

pelo veículo ao abrigo da responsabilidade por factos ilícitos, visto a sua conduta 

não poder ser considerada culposa nem ilícita 61.  

O mesmo sucederá na fase 5 de automação, quando o veículo circula sem 

qualquer intervenção do condutor. Posto isto, prevemos, que a responsabilidade 

pelo risco assumirá uma função fundamental.  

 Importa agora determinar se o detentor do veículo poderá ser responsável 

pelo risco. No nosso modesto entendimento, continuamos a admitir que o 

detentor poderá permanecer como quem deve assumir a responsabilidade em 

caso da verificação de danos na esfera jurídica de outrem causados pelo veículo 

pois, embora não tenha um controlo manual, nem lhe sendo exigido um 

qualquer tipo de comportamento - quer por um certo lapso temporal ou a todo 

o momento, atendendo às fases - limitando-se a ser transportado-, continuará a 

ter um papel preponderante na conservação do veículo e seus componentes 62. 

Do mesmo modo que, em princípio, manterá o interesse na utilização do 

veículo, dele colhendo benefícios e vantagens. Daqui resulta que se encontram 

preenchidos os requisitos para a aplicabilidade do regime da responsabilidade 

pelo risco do art.º 503.º, n.º 1 do Código Civil  

 Varona (2017:30) tem entendimento diferente nesta matéria, defendendo 

que uma das soluções para esta problemática poderá passar pela aplicabilidade 

do art.º 493.º do Código Civil conjugado com o art.º 483.º n.º1 do mesmo 

                                                           
61 Relativamente à Fase 3.  

62 I.e. Pressão dos pneus, verificação de óleo, componente mecânica, revisão periódica, 

entre outros.  
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diploma, referindo o seguinte: “ A culpa “in vigilando” poderá ser imputada ao 

responsável pelo acionamento do mecanismo de condução autónoma, de acordo 

com um critério de razoabilidade, não parecendo concebível que quem acione este 

mecanismo esteja desonerado do dever de vigilância sobre o veículo autónomo”. 

 Discordamos da posição do Autor por considerarmos que não atende prima 

facie a algumas das finalidades dos veículos autónomos e por implicar uma visão, 

a nosso ver, de controlo material e físico do homem sobre a máquina e não o 

contrário.  

 Não podemos uma vez mais deixar de sublinhar que a introdução do veículo 

autónomo no mercado automóvel tem como objetivo a redução da 

sinistralidade, fito, que apesar de indissociável da iniciativa privada e da sua 

ambição pela obtenção de lucros não deixa de ter uma componente nobre. 

Assim sendo, num primeiro momento, e como forma de potenciar o 

desenvolvimento desta tecnologia o legislador poderia optar por não introduzir 

qualquer alteração no sistema jurídico e mesmo assim solucionar eventuais 

problemas provenientes da utilização de veículos nestas fases de automação. 

Contudo, embora eficiente, a justeza dessa opção a nosso ver não seria a 

adequada e uma abordagem semelhante à adotada pelos ordenamentos jurídicos 

Alemão e Inglês fosse pertinente num primeiro momento 63. 

  

3.1.8. Causas de exclusão da responsabilidade pelo risco  

 Nos termos do art.º 505.º a responsabilidade pelo risco poderá ser excluída 

nas seguintes circunstâncias:  

a) quando o acidente for imputável ao próprio lesado ou a terceiro, 

b) quando resulte de causa de força maior estranha ao funcionamento do 

veículo.  

                                                           
63 “If a person purchases a driverless car for their one use and properly maintains it, it would 

be unfair to fault them for any accidents when the vehicle is supposed to independently drive 

itself” (Roe, 2019: 343).  
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Considerando pacífica a aplicação da primeira causa de exclusão, a segunda 

adquire, a nosso ver, maior relevância no que ao nosso estudo respeita.  

No entender de Leitão (2014:338-339), causa de força maior estranha ao 

funcionamento do veículo será “(…) o acontecimento imprevisível, cujas 

consequências não podem ser evitadas, exigindo-se, porém, que esse acontecimento 

seja exterior ao funcionamento do veículo (…)”. O autor indica ainda alguns 

exemplos de possibilidades que, ainda que provocadas por um facto externo, 

como a derrapagem, o rebentamento de um pneu, a quebra de direção, não 

excluem a responsabilidade pelo risco, por não serem alheias ao funcionamento 

do veículo.  

 Nesta linha de raciocínio, entendemos que uma falha do sistema operativo 

do veículo não poderá ser considerada como causa de exclusão de 

responsabilidade.  

 

3.1.9. O novo lesado  

 Do acidente causado por veículo em modo autónomo, para além de danos na 

esfera jurídica de terceiros poderão surgir danos na esfera jurídica do próprio 

condutor.  

Atualmente, o regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil, 

regulado no Dec.- 

Lei nº 291/2007, de 21 de agosto, não abrange os danos causados ao próprio 

condutor, que ficará desprotegido, salvo se contratar uma modalidade de seguro 

que cubra tais danos. O art.º 504.º, n.º 1 do Código Civil por sua vez, não deixa 

dúvidas de que os beneficiários da responsabilidade pelo risco são apenas os 

terceiros e as pessoas transportadas. 

 Como se sabe, o primado da responsabilidade civil na sua função reparadora 

dos danos causados, não poderá excluir do âmbito da sua aplicação esta nova 

realidade e, por esse motivo, seria conveniente que o legislador português 
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optasse por uma solução semelhante à preconizada pela ordem jurídica inglesa, 

alargando o âmbito de aplicabilidade do seguro obrigatório 64. 

 Esta solução jurídica inovadora permitiria garantir a reparação dos danos 

que o condutor do veículo possa sofrer, no caso em que o veículo se encontre a 

circular em modo autónomo no momento da produção do acidente. 

 

3.1.10. Limites da Responsabilidade pelo Risco  

Ao contrário do que sucede na responsabilidade por factos ilícitos, o 

legislador prevê limites máximos de indemnização para a responsabilidade 

fundada no risco. 

Destarte, dispõe o art.º 508.º, n.º 1, que “a indemnização fundada em acidente 

de viação, quando não haja culpa do responsável, tem como limite máximo o 

capital mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel.”  

O art.º 12º n.º 1 do Dec.- Lei n.º 291/2007 de 21 de agosto, por sua vez, define 

o capital mínimo do seguro obrigatório fixando-o em “(euro) 1 200 000 por 

acidente para os danos corporais e de (euro) 600 000 por acidente para os danos 

materiais.” Contudo, e por força da aplicabilidade dos nº3 e 4 daquele artigo que 

remetem para a comunicação da Comissão 2016/C210/01, publicada no Jornal 

Oficial da União Europeia a 11 de junho de 2016, os montantes mínimos, a partir 

de 1 de junho de 2017, do capital mínimo seguro vieram a ser ampliados para os 

valores 6.070.000€ para danos corporais e 1.220.000€ para danos materiais.  

Tendo isto em consideração, entendemos que, com a introdução dos 

veículos autónomos seria conveniente uma agravação dos limites máximos de 

capital seguro, semelhante à efetuada pelo legislador Alemão dado que, embora 

                                                           
64 Note-se, porém, que atualmente o condutor é visto tão só como transportador, pelo 

que não se verifica a sua consideração como beneficiário de responsabilidade, no entanto, 

em bom rigor, com a introdução dos veículos autónomos, o condutor será transportado 

pela tecnologia devendo por essa razão ser considerado passageiro. 
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as previsões apontem para uma redução substancial do número de acidentes, o 

rácio de custo por acidente será superior em consequência do preço dos 

componentes que compõe o veículo serem superiores aos atuais.  

  

3.1.11. O caso UBER e as empresas de “Rent-a-Car” - Passageiro ou 

Locatário?  

Um dos objetivos assumidos pelas multinacionais da área de prestação de 

serviços eletrónicos - como a Uber -, passa pela introdução de um novo serviço 

de mobilidade que consiste no transporte partilhado e autónomo (“car sharing”) 

(Salinas, 2018).  

Atualmente a empresa dispõe de uma aplicação tecnológica que liga os seus 

utilizadores a motoristas licenciados da empresa, o que permite aos primeiros 

requisitar uma viagem com vista a serem transportados por um motorista, o que 

fazem através de um “smartphone”.  

No futuro, como vimos a analisar, o motorista deixará de ser necessário ao 

funcionamento do veículo, visto que este efetuará todas as tarefas de condução 

“per se”.  

Importa agora analisar esta eventualidade à luz do direito, jurisprudência e 

doutrina atuais. Como refere Costa (2013: 630-631), “(…) a responsabilidade 

objetiva também pode caber ao locatário ou comodatário (…)” do veículo.  

O contrato de locação é definido no art.º 1022.º do Código Civil como “um 

contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo 

temporário de uma coisa, mediante retribuição”, sendo que, quando verse sobre 

coisa móvel, este contrato é denominado de aluguer (art.º 1023.º Código Civil).  

Por outro lado, o contrato de prestação de serviços é definido como “aquele 

em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu 

trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição (art.º 1154.º Código 

Civil).  
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Da análise do art.º 503.º n.º 1 do Código Civil verifica-se que os requisitos 

necessários à sua aplicação permitem excluir a responsabilidade do passageiro de 

um táxi ou de um comissário, o mesmo não sucedendo com o locatário ou 

comodatário.  

 Volvendo ao caso da Uber verificamos que a responsabilização do passageiro 

transportado, atualmente, inexiste, visto ser de aplicar o raciocínio atrás 

referido. Contudo, o mesmo não sucede com aquele (locatário) que contrata os 

serviços de uma empresa de “rent-a-car”.  

No futuro, ao chamarmos um veículo autónomo da Uber através de uma 

plataforma digital este irá transportar-nos sem um condutor no seu interior. 

Terá de ser determinado o contrato que estaremos a celebrar pois a solução 

relevará para efeitos de determinação do responsável pelo risco. Vejamos: se o 

contratante for considerado condutor do veículo, estaremos perante um 

contrato de “renting” ou aluguer. Por outro lado, se permanecer a ser 

considerado passageiro, estaremos perante um contrato de prestação de 

serviços.  

Note-se que no primeiro caso, a jurisprudência e a doutrina vêm entendendo 

que o locatário deverá ser responsável pelo risco a par com o locador 65, visto 

ambos manterem a direção efetiva do veículo e o interesse na sua circulação 66 67. 

Já no segundo caso, como vimos, o passageiro não é considerado responsável 

pelo risco próprio do veículo.  

  

 3.1.12. Considerações sobre o estado atual da lei – prováveis 

desenvolvimentos e soluções  

                                                           
65 Em sentido contrário Vide (González,2013: 210) 

66 Vide Ac. STJ de 23 de outubro de 1997, Boletim do Ministério da Justiça, n.º 470, pp.582 

e ss.  

67 Ainda sobre a temática vide (Costa, 2013: 631) 



Data Venia Veículos autónomos : um novo desafio para o direito português 
 

 

 

 

DV11 ∙ 47 | 

 A regulamentação dos veículos autónomos será muito provavelmente 

realizada com base nos diferentes estádios de desenvolvimento dos veículos, mas 

seguramente serão introduzidas algumas alterações transversais no 

ordenamento jurídico.  

Inevitavelmente, o legislador virá a proceder à distinção entre os conceitos de 

Operador, Condutor e Passageiro de um veículo autónomo, e bem assim, a aferir 

das diferentes soluções jurídicas que poderão ser dadas consoante as fases de 

automação do veículo 68.  

De momento, e embora tenham sido introduzidas alterações na Convenção 

de Viena sobre o Tráfico Rodoviário, continua a ser requerida a presença de um 

condutor no interior do veículo apto a assumir o seu controlo mecânico em caso 

de falha do mecanismo autónomo, quando chamado a intervir ou quando assim 

o desejar.  

O legislador nacional, irá, muito certamente, exigir do fabricante que o 

“hardware” e “software” do veículo permitam ao seu operador/condutor, a 

qualquer momento, identificar em que modo de condução se encontra o 

veículo, que emitam alertas ao condutor para que se mantenha atento embora 

com periodicidade, que alertem, visual e sonoramente, o condutor para a 

necessidade de assumir o controlo da direção do veículo em caso de falha do 

sistema ou eminência de acidente de viacção, e bem assim, permitam ao 

condutor desligar o modo autónomo do veículo assumindo o seu controlo em 

qualquer outra circunstância.69 Porém, terá de ter-se em consideração que, dada 

a vasta complexidade dos mecanismos em questão, poder-se-ia desproteger 

                                                           
68 A lei dos “Drones”, Dec.- Lei n.º 58/2018, de 23 de julho, adotou a terminologia 

“operador”. No art.º2 alínea f) daquele decreto-lei operador é uma pessoa singular ou 

coletiva envolvida, ou que se propõe envolver, na operação de uma ou mais aeronaves não 

tripuladas. A alínea g) por outro lado considera “piloto-remoto” uma pessoa singular 

responsável por conduzir em segurança o voo de uma aeronave não tripulada operando 

os seus comandos de voo manualmente ou, no caso das aeronaves não tripuladas em voo 

automático, controlando a sua rota e apto para intervir e alterar a rota a qualquer 

momento.  

69 Cumprindo com as exigências impostas pela Convenção de Viena sobre o Tráfico 

Rodoviário.  
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sobremaneira o condutor/operador do veículo, porquanto o mecanismo poderia 

ser programado para, na iminência do acidente de viação, e numa fração de 

segundo, transitar a responsabilidade do acidente para o seu condutor/operador 

através da desativação automática do modo autónomo, sem que este estivesse 

em condições físicas e psíquicas de assumir um controlo correto da direção do 

veículo70. Por esse e por outros motivos, se tem vindo a admitir a necessidade de 

Black Boxes 71 que, à semelhança do que acontece na aviação, permitem explicar 

a origem do acidente, o facto causador do mesmo e quem assumia, no momento 

do sinistro, o controlo do veículo.  

 Contudo, não podemos olvidar a possibilidade do veículo poder vir a ser 

reprogramado à margem das instruções do fabricante.  

 Esta possibilidade deverá, também ela, ser regulada, sendo certo que o 

detentor do veículo, ou quem introduziu tais alterações, poderá ser 

responsabilizado pelo acidente, mesmo que este se verifique durante a 

circulação do veículo em modo autónomo. Neste caso aquele que reprojectar o 

“software” do veículo poderá responder em primeira linha por factos ilícitos 

(art.º 483.º, n.º 1 do Código Civil), pelo risco se nenhuma culpa lhe puder ser 

assacada (art.º 503.º, n.º 1 Código Civil) e, em nenhuma circunstância será 

considerado beneficiário de responsabilidade dada a sua atuação ilegítima.  

 Para além deste dever de não reprojecção do software, o legislador poderá 

obstar a que situações de menor zelo dos componentes do veículo levem a 

dificuldades de identificação do sujeito responsável pelo acidente, adotando 
                                                           

70 Esta problemática surgirá somente nos veículos com um nível de automação 

compreendido entre as fases 0 a 3. Neste sentido, faz-se referência ao estudo levado a 

cabo por Norman macworth durante a segunda guerra mundial, onde analisou a eficiência 

dos controladores de radares Americanos na vigilância de submarinos inimigos. 

Desenvolveu o “clock-test”, (teste do relógio), onde concluiu que ao fim de 30 minutos a 

olhar para um radar, a eficiência dos soldados operadores reduzia-se entre 10% a 15%, o 

que permite concluir que no futuro, o facto de o condutor não ter um nível de intervenção 

constante no funcionamento do veículo poderá desencadear uma diminuição do tempo de 

reação necessário a evitar acidentes rodoviários, pois poderá ser lento a assumir o 

controlo da direção do veículo quando o mecanismo autónomo assim determine (Warm, 

Matthews & Parasuraman, 2008: 433-441). 

71 V.g. Caixas negras. 
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regras específicas para a sua conceção que obriguem o fabricante à 

implementação de sistemas de avisos da necessidade de manutenção do 

hardware e do software.  

   

3.1.13.Responsabilidade Civil do Pirata Informático – “Hacker”  

 Dadas as vulnerabilidades existentes no vasto universo tecnológico da 

Internet dos dias e daquelas existentes no ainda pouco explorado da “Internet of 

Things” – IOT 72, temos em crer que a realidade autónoma não passará ao lado 

de tentativas de acesso remoto aos sistemas operativos dos veículos perpetradas 

por “hackers”, conseguindo, dessa forma, controlá-los. 73  

Estamos perante um novo século cujas guerras se travam usando armas que 

não produzem tantos danos colaterais, são baratas e furtivas. Os fabricantes de 

veículos e softwares, têm em consideração esta possibilidade e vêm declarando 

guerra aos piratas informáticos através de investimento em segurança virtual, 

capaz de impedir o acesso remoto aos respetivos sistemas operativos dos seus 

produtos. 

 Para além de responsabilidade criminal, o Hacker, que aceda remotamente a 

qualquer veículo é responsável pelos danos causados por esse facto. Sendo 

aquele facto ilícito, voluntário e consistindo uma atuação culposa, tenderá a ser 

                                                           
72 “Generally speaking, it refers to a global, distributed network (or networks) of physical 

objects that are capable of sensing or acting on their environment, and able to communicate 

with each other, other machines or computers. Such 'smart' objects come in a wide range of 

sizes and capacities, including simple objects with embedded sensors, household appliances, 

industrial robots, cars, trains, and wearable objects such as watches, bracelets or shirts. Their 

value lies in the vast quantities of data they can capture and their capacity. 

73 A guerra cibernética para além de interesses individuais envolve interesses estatais. 

Veja-se a título exemplificativo:  

O Federal Bureau Investigation concluiu que a Coreia do Norte se preparava àquela data 

para iniciar um ataque cibernético contra centrais nucleares e indústria nos estados unidos 

(Pinnington, 2017). ; O caso do malware de nome “CrashOverRide” que permitiu o controlo 

de uma infraestrutura Ucraniana (Ncas, 2017).; O Worm denominado “Stuxnet” cujos 

criadores se suspeita serem os Estados Unidos da América e Israel, com o intuito de atacar 

as infraestruturas nucleares do Irão (Mueller & Yadegari, 2012: 1-12). 
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enquadrado no âmbito da responsabilidade civil subjetiva (art.º 483.º do C.Civ). 

A grande complexidade que o lesado irá enfrentar consistirá na prova do nexo 

causal entre o facto e o dano, podendo estes litígios acarretar despesas 

imensuráveis em peritagens cujo efeito perverso poderá culminar no decréscimo 

da instauração deste tipo de ações por receio do lesado em ver a sua pretensão 

gorada. 

   

3.1.14. Seguro Obrigatório  

 Um relatório elaborado pela empresa seguradora AON reconhece que cerca 

de 47% das receitas geradas pelas seguradoras se deve ao seguro de veículos a 

motor (Stankard, 2017:2).  A proliferação da utilização de veículos autónomos 

em larga escala levará a uma diminuição de prémios de seguro, dada a menor 

ocorrência de acidentes de viação (Simón Marco & Simón Marco, 2017: 49). Por 

outro lado, uma transferência, ainda que suave, da responsabilidade do condutor 

do veículo para o produtor poderá levar as seguradoras a adaptarem-se criando 

um novo modelo de negócio que se adapte a esta nova realidade, optando por 

estabelecer a ponte entre o lesado e o fabricante à medida que a 

responsabilidade do produtor se venha acentuando, evitando desta forma uma 

crise do setor 74. 

  

3.2. Responsabilidade do Produtor e por produtos defeituosos  

Apesar de num primeiro momento poder ser entendida como conveniente 

uma opção por uma responsabilização em primeira instância do proprietário do 

veículo, mantendo intacta a estrutura legislativa, à semelhança do que sucedeu 

no Reino Unido e Alemanha, é inevitável que a dado momento se comece a dar 

                                                           
74 Uma das soluções apontadas pelo Parlamento Europeu na recomendação à Comissão 

sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica passa pela criação de um regime de um 

seguro obrigatório que poderia obrigar o produtor a subscrever um seguro para os robôs 

autónomos que produza.  
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voz a uma eminente necessidade de responsabilização direta do produtor de 

produtos que baseiam o seu funcionamento em inteligência artificial.  

Antes de abordar o regime da responsabilidade do produtor é de todo 

conveniente abordar, ainda que sinteticamente, os mecanismos de tutela de que 

dispõe o consumidor na sua relação com o vendedor de um produto defeituoso. 

 O primeiro mecanismo de tutela de que dispõe o comprador encontra-se 

previsto no Código Civil que nos seus arts. 913.º a 922.º trata do regime das 

coisas defeituosas.  

 Dispõe o art.º 913º o seguinte:  

“1.Se a coisa vendida sofrer de vício que a desvalorize ou impeça a realização 

do fim a que é destinada, ou não tiver as qualidades asseguradas pelo vendedor ou 

necessárias para a realização daquele fim, observar-se-á, com as devidas 

adaptações, o prescrito na secção precedente, em tudo quanto não seja modificado 

pelas disposições dos artigos seguintes.” 

“2. Quando do contrato não resulte o fim a que a coisa vendida se destina, 

atender-se-á à função normal das coisas da mesma categoria.”  

 Como vemos, o legislador faz recair sobre o vendedor a responsabilidade 

contratual em caso de desconformidade do objeto vendido com o fim a que se 

destina 75, podendo neste caso, ser determinada a anulação do contrato de 

compra e venda (art.º 913º ex vi 905º, 251º e 254º todos do Código Civil) e 

consequente atribuição ao vendedor de indemnização pelo interesse contratual 

negativo, a redução do preço (art.º 913.º ex vi 911.º do Código Civil) ou 

reparação ou substituição da coisa 76 (art.º 914.º do Código Civil). 

                                                           
75 Vide Silva (1990: 280), relativamente ao art.º 913.º do C.Civ “Não se menciona, porém, a 

falta de segurança, não considerando expressamente defeituosa uma coisa que não ofereça a 

segurança que dela se possa legitimamente esperar.(...) só é diretamente contemplado o 

interesse do consumidor no préstimo ou qualidade da coisa, na sua aptidão ou idoneidade para 

o uso ou fim a que é destinada (…)”  

76 Contudo esta obrigação não surgirá se o vendedor desconhecia, sem culpa, o vício de 

que a coisa padecia, ou se o comprador sabendo da existência do vício decidiu ainda assim 
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 Por outro lado, quando sobre o vendedor impenda uma garantia de bom 

funcionamento, por força de contrato ou dos usos, o vendedor tem obrigação de 

proceder à substituição ou reparação da coisa vendida, mesmo que desconhece-

se a existência do vício aquando da celebração do contrato (art.º 921.º n.º 1 

Código Civil). 

 Contudo, quando o vendedor procede à venda de bens de consumo 77 no 

âmbito da sua atividade comercial, a tutela do consumidor é conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08 de abril, referente à venda de bens de consumo e 

garantias a ela relativas. Aquele diploma, que transpôs para o ordenamento 

jurídico a Diretiva n.º 1999/44/CEE de 25 de maio veio permitir ao consumidor 

o direito de exigir diretamente do produtor 78 a substituição ou reparação do 

produto, embora não haja com ele contratado diretamente.  

 Retira-se desta breve análise que a tutela do consumidor tem vindo a ser 

aperfeiçoada ao longo dos tempos, sendo vários os diplomas legais que lhe fazem 

referência e conferem direitos perante a contraparte do contrato e demais 

pessoas 79. No futuro, o consumidor/comprador, ao adquirir um produto que 

disponha de Inteligência Artificial estará também ele a celebrar um contrato de 

compra e venda, sendo certo que o regime atual será de aplicar a essa relação 

contratual. O proprietário de um veículo autónomo poderá propor uma ação 

indemnizatória contra o vendedor pelos danos causados devido à ausência de 

condições de segurança que o vendedor garantia existirem, por exemplo. 

Contudo, a indemnização só terá como destinatário os sujeitos da relação 

                                                                                                                                                 
celebrar o contrato. Sobre o vendedor impende um ónus de provar o desconhecimento da 

existência do vício. 

77 Art.º 1.º-B alínea b) Dec.- Lei n.º 67/2003 “ «Bem de consumo», qualquer bem imóvel ou 

móvel corpóreo, incluindo os bens em segunda mão”  

78 Art.º 1.º-B alínea d) Dec.- Lei n.º 67/2003:” «Produtor», o fabricante de um bem de 

consumo, o importador do bem de consumo no território da Comunidade Europeia ou qualquer 

outra pessoa que se apresente como produtor através da indicação do seu nome, marca ou 

outro sinal identificador no produto;” A este propósito esclarece Silva (1990: 278) “(…) Atente-

se a que o Código, na sua dogmática própria, regula a relação entre o vendedor e o 

comprador, sem contemplar a relação produtor-consumidor”.  

79 Vide a este propósito a lei de defesa do consumidor -Lei n.º 24/96, de 31 de julho.  
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contratual e, por esse motivo, sairia frustrada a satisfação dos legítimos 

interesses indemnizatórios de terceiros que sofressem danos causados por um 

produto defeituoso por força da ausência de vínculo contratual.  

Os lesados, quer façam, ou não, parte do negócio jurídico obrigacional, têm 

(ainda) a possibilidade de recorrer ao regime geral da responsabilidade civil 

Aquiliana consagrado no art.º 483.º do Código Civil, regime que pressupõe um 

onus probandi a cargo do lesado 80. No plano dos veículos a motor, verificamos 

que os defeitos existentes em veículos automóveis tradicionais, embora possam 

ser facilmente detetáveis através de perícias, não excluem o lesado da prova dos 

demais elementos daquele tipo de responsabilidade, sendo certo que um dos 

principais problemas com que aquele se confronta consiste na prova da culpa do 

produtor, em muito devido à complexidade do processo de fabrico dos produtos 

e complexidade do produto per se 81.  

 Nos dias que correm o processo produtivo e as técnicas sofisticadas 

envolvidas no desenvolvimento de produtos que incluem Software e Inteligência 

Artificial, de que são exemplo os veículos autónomos, poderão trazer 

dificuldades probatórias acrescidas e custosas, e ainda que a obrigação de 

indemnizar surja sem o preenchimento do requisito da culpa - como sucede na 

responsabilidade por produtos defeituosos que analisaremos -, a prova do 

defeito poderá revelar-se um processo complexo 82. 

   

3.2.1. Breves considerações históricas sobre a evolução do instituto da 

responsabilidade do produtor nos Estados Unidos da América  

 Para fazer face a esta dificuldade probatória do lesado a doutrina e 

jurisprudência foram ao longo do tempo gerando soluções criativas que visavam 

                                                           
80 Sobre a temática Vide (Silva, 1990: 383).  

81 Idem., p. 385  

82 Ibidem. 



Gonçalo Manuel de Sequeira Viana da Silva Veículos autónomos : um novo desafio para o direito português 
 
 
 

 

 

| 54 ∙ DV11  

a proteção daquele enquanto parte menos favorecida na relação processual com 

o produtor, ou como refere Silva (1990:386), a parte mais “débil”.  

 Nos Estados Unidos da América a aplicação do princípio da res ipso loquitor 

veio permitir que a convicção do julgador para formulação de um juízo de culpa 

noâmbito de ações de “negligence”, assentasse, somente, na probabilidade 

bastante da existência de culpa do produtor aferida pela “experiência de vida e o 

curso típico dos acontecimentos” (Silva, 1990: 308), que transferia o ónus da prova 

da ausência de culpa para o produtor 83.  

 Apesar da possibilidade de o lesado fazer valer os seus direitos no âmbito da 

ação de negligence apoiada no duty of care do produtor, ainda assim, a 

necessidade de proteger o lesado era manifesta dado que o produtor, porque 

conhecedor do processo de fabrico, podia facilmente, em certas circunstâncias, 

provar a inexistência de culpa.  

 A necessidade de colmatar a desproteção do lesado que não possuía um 

vínculo contratual direto com o produtor e bem assim a prova da culpa deste no 

âmbito da responsabilidade por negligence levou a que a jurisprudência 

americana se tornasse inventiva.  

 Foi então que no caso Greeman vs Yuba Power Products Inc. surge a 

corrente da “strict products liability”, que mereceu, três anos mais tarde, assento 

no Second Restatment of Torts, onde se consagrou a responsabilização do 

fabricante, independentemente de culpa, desde que o lesado prove a existência 

do defeito (Johnson, 1997: 1206) 84. 

                                                           
83 Idem., p. 308 

84 Section 402A. –“ Special liability of seller of product for physical harm to user or 

consumer: (1) One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to 

the user or consumer or to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to 

the ultimate user or consumer, or to his property, if (a) the seller is engaged in the business of 

selling such a product, and (b) it is expected to and does reach the user or consumer without 

substantial change in the condition in which it is sold.(2) The rule stated in Subsection (1) applies 

although (a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, 

and (b) the user or consumer has not bought the product from or entered into any contractual 

relation with the seller.”  
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 Grande maioria dos estados Norte-Americanos adotaram a “strict products 

liability” vertida no Section 402A Restatment (Second) of Torts, contudo, 

outros houve que, embora tendo aceitado aquela doutrina, optaram por divergir 

em certos requisitos para a sua aplicabilidade. 85 Com consagração expressa da 

responsabilidade objetiva do produtor é então que surge o princípio do caveat 

vender – “que o vendedor esteja atento” (Birnbaum, 1988: 137).  

 Na aplicação do Restatment (Second) of Torts, o juiz deve avaliar se o 

produto é “unreasonably dangerous” e “defective” consoante a análise da 

conformidade ou não, do produto com as expectativas do “ultimate consumer” 

(Toke, 1996: 239-240).  

 Anos mais tarde, e devido ao desenvolvimento tecnológico e da indústria 

verificou-se a inconveniência de aplicação do Restatment (Second) of Torts 

pois, daqueles preceitos não resultava uma clara distinção entre diferentes tipos 

de defeitos,- mormente, “Design Defects” e “Warning Defects”-, o que deu 

origem ao surgimento de uma nova teoria que a American Law Institute 

consagrou no Restatment (Third) of Torts (Toke, 1996: 239-240).  

  

Enquanto o Restatment (Second) of Torts se baseia nas expectativas do 

consumidor, por outro lado o Restatment (Third) of Torts passou a consagrar a 

doutrina do Risk-Utility - princípio do risco-utilidade, que pressupõe que o 

julgador, na análise do caso concreto, tenha em consideração na formação da 

sua convicção a utilidade do produto e a sua importância para o ser humano, 

aferindo, desta forma, se a utilidade retirada do produto é em ampla medida 

superior aos riscos e a potenciais danos que resultam dessa utilização (Kim, 

2018: 306).  

 Abordaremos esta temática mais à frente, quanto aos defeitos de conceção e 

defeitos de informação.  

  

                                                           
85 Conforme refere Johnson (1997:1207-1208).  
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 3.2.2. A responsabilidade do produtor na Europa e em Portugal  

 O regime da responsabilidade por produtos defeituosos encontra-se 

regulado no direito interno pelo Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de novembro, que 

transpôs para o direito interno a Diretiva nº 85/374/CEE, de 25 de julho de 

1985, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade 

decorrente de produtos defeituosos.  

Como salienta Silva (1990: 451), “através dele (Decreto-Lei n.º 383/89 de 6 de 

novembro), o legislador obviou à sentida e repetidamente afirmada situação de 

carência normativa específica sobre o problema”.  

 O regime dos produtos defeituosos que a Diretiva Comunitária 

implementou, passou a consagrar a responsabilidade do produtor 

independentemente de culpa pelos danos causados por produtos defeituosos – 

responsabilidade objetiva - (art.º 1.º do DL n.º 383/89 de 6 de novembro), 

deixando intactos os regimes gerais de responsabilidade de que o lesado 

dispunha até então (art.º 13.º da Diretiva e do Dec.-Lei n.º 383/89 de 6 de 

novembro), dos quais poderá continuar a lançar mão, apesar de agora dispor de 

uma terceira via de peticionar o ressarcimento dos danos sofridos.  

  

Chamamos desde já atenção para o longo período de inalteração do Decreto-

Lei desde 2001 86, que já conta com 17 anos.  

 Certo é que, a “par e passo” com o desenvolvimento tecnológico e industrial, 

a produção de produtos que conjugam software, hardware e Inteligência 

Artificial se vem acentuando, e hoje em dia é transversal a utilização de produtos 

com estas características nos mais diversos ramos de atividades profissionais ou 

no dia a dia do Homem, sob a forma de aplicações de telemóvel, o que não 

                                                           
86 Altura em que foram introduzidas alterações pelo Dec.- Lei n.º 131/2001, de 24 de abril 

que transpôs para o direito interno a Diretiva n.º 1999/34/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho.  
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deixará de ser uma mais-valia – visto trazer maior comodidade e, em certos 

casos, mais segurança, ao ser humano – mas, no reverso da medalha, poderá dar 

origem ao surgimento de novos desafios legais, nomeadamente quanto à 

responsabilidade crescente a que o produtor vem sendo submetido dada a 

assunção pela “máquina” de tarefas que até então eram destinadas ao ser 

humano.  

 A complexidade destes produtos é exponencial 87, quer devido à forma como 

são concebidos, quer devido ao facto de em breve estes produtos virem a poder 

comunicar entre si, e sobretudo, tomando decisões de modo autónomo ainda 

que assentes num algoritmo preconcebido.  

Estas novas barreiras, que constituem um dos principais objetos de estudo 

atual da União Europeia - e que sem dúvida serão ultrapassadas -, foram tidas em 

conta no Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu, de 7 de maio de 2018, sobre a aplicação da 

Diretiva do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de 

responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos (85/374/EEC), que, não 

obstante, veio a concluir que a diretiva “continua a ser o instrumento adequado” 

para fazer face esta nova realidade de produtos, embora reconhecendo a 

necessidade de “clarificar a compreensão jurídica de certos conceitos (como 

produto, produtor, defeito, dano e ónus da prova) (…)”. 

 Relativamente àquilo que define como “revolução industrial digital”, conclui 

o relatório que deverá ser avaliado o grau de aplicabilidade deste diploma às 

novas tecnologias digitais, tendo em vista garantir ao lesado o direito a obter 

uma compensação pelos danos sofridos cuja causa provenha de defeitos 

presentes naquelas tecnologias, direito este que, como referido no relatório, 

consiste na “bússola” da União pela qual se norteia o legislador europeu.  

                                                           
87 Traduz-se em milhares de linhas de linguagem de programação para cada uma das 

tarefas a executar, das mais básicas às mais complexas.  
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 Ainda concernente a esta temática, a 16 de fevereiro de 2017, uma Resolução 

do Parlamento Europeu que contém recomendações à Comissão sobre 

disposições de Direito Civil sobre Robótica destacou algumas das questões 

relativas à responsabilidade civil dos robôs, referindo que esta nova realidade 

constitui uma questão crucial para a União Europeia, reconhecendo a 

necessidade eminente de adaptação das normas europeias. Entre outros aspetos 

abordados na resolução, salta à vista a recomendação à comissão para futura 

base de desenvolvimento legislativo na área da responsabilidade civil, onde se 

sugeriu que fossem tomadas em consideração as seguintes questões:  

1) “Qualquer solução jurídica aplicada à responsabilidade dos robôs e da 

inteligência artificial em caso de danos não patrimoniais não deverá, em caso 

algum, limitar o tipo ou a extensão dos danos a indemnizar nem as formas de 

compensação que podem ser disponibilizadas à parte lesada, pelo simples facto de 

os danos terem sido provocados por um agente não humano.”  

2) “O futuro instrumento legislativo deverá basear-se numa avaliação 

aprofundada da Comissão que determine se a abordagem a aplicar deve ser a da 

responsabilidade objetiva ou a da gestão de riscos.”  

3) “Deverá ser criado um regime de seguros obrigatórios, que poderá basear-

se na obrigação do produtor de subscrever um seguro para os robôs autónomos que 

produz.”  

4) “O regime de seguros deverá ser complementado por um fundo a fim de 

garantir que os danos possam ser indemnizados caso não exista qualquer cobertura 

de seguro.”  

5) “As decisões políticas sobre as regras de responsabilidade civil aplicáveis 

aos robôs e à inteligência artificial deverão ser tomadas com base em informações 

adequadas de um projeto de investigação e desenvolvimento à escala europeia 

dedicado à robótica e à neurociência, com cientistas e especialistas capazes de 

avaliar todos os riscos e consequências possíveis.”  
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Numa outra comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões, datada de 25 de Abril de 2018, sob o tema : “Inteligência artificial para a 

Europa” destacou-se que “o aparecimento da IA, nomeadamente do complexo 

ecossistema facilitador e da funcionalidade de tomada de decisões autónomas, 

exige uma reflexão sobre a adequação de algumas normas de segurança e questões 

de direito civil em matéria de responsabilidade.” Mais se referiu que “os robôs 

avançados e os produtos da Internet das coisas equipados com IA podem agir de 

formas não previstas no momento em que o sistema foi posto em funcionamento 

pela primeira vez. Tendo em conta o uso generalizado da IA, pode ser necessário 

rever as regras horizontais e setoriais” . 

 É bom de ver que a Comissão Europeia mostra indícios de no futuro poder 

vir a ser transferida para o fabricante grande parte da responsabilidade pelos 

danos causados, o que consideramos que venha a suceder no caso dos veículos 

autónomos, visto que o papel cada vez menos interventivo do Homem se irá 

manifestar paralelamente ao desenvolvimento da tecnologia.  

 Feita uma primeira análise, importa agora analisar o regime atual, 

mormente, o Decreto-Lei n.º 388/89, de 06 de novembro relativamente àquelas 

que serão as definições que o relatório da comissão apontou como mutáveis no 

futuro e pelo caminho suscitar algumas problemáticas que poderão advir da 

introdução dos veículos autónomos, Inteligência Artificial e da nova Era da 

Internet, cujas realidades se grudam.  

  

 3.2.3. Quem é o produtor?  

 Aquele que para efeitos de aplicação do Dec.-Lei n.º 383/89, de 06 de 

novembro, é considerado produtor encontra-se definido nos termos do art.º 2.º. 

 Segundo o n.º 1 do referido artigo, produtor é:  
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1) “O fabricante do produto acabado, de uma parte componente ou de matéria-

prima, e ainda quem se apresente como tal pela aposição no produto do seu nome, 

marca ou outro sinal distintivo.”  

Desta alínea, resulta um conceito amplo de produtor, o que leva a que vários 

sujeitos possam ser submetidos à aplicação deste regime. 

 Prima facie, encontra-se o fabricante real de um produto que se considera 

“toda a pessoa humana ou pessoa jurídica que sob a sua própria responsabilidade 

participa na criação do mesmo, seja o fabricante do produto acabado, de uma 

parte componente 88 ou de matéria prima” (Silva, 1990: 549).  

 Como temos vindo a referir, o veículo autónomo será composto por um 

software que, em conjunto e em sintonia com o hardware, assumirá o controlo 

da direção do veículo enquanto em movimento. Com isto presente, é bom de 

ver que os fabricantes de cada um dos componentes do veículo, o “Assembler” 89 

ou quem apõe ao produto a sua marca, nome ou outro sinal distintivo serão, 

solidariamente, responsáveis pelos danos causados se o produto acabado, a parte 

componente ou a matéria-prima apresentarem qualquer defeito, aqui se 

incluindo o produtor do software base do veículo. Não obstante, o fabricante de 

partes componentes, ou, de acordo com Silva (1990: 546), o “produtor parcial”, 

só responderá perante o lesado se aquelas forem defeituosas e forem causadoras 

de danos (art.º 4.º).  

  

Para além das situações supra referidas, a lei abrange ainda no conceito de 

produtor “aquele que, na Comunidade Económica Europeia e no exercício da sua 

atividade comercial, importe do exterior da mesma produtos para venda, aluguer, 

locação financeira ou outra qualquer forma de distribuição e/ou qualquer 

                                                           
88 “Por parte componente entende-se aquela que se destina à incorporação e constituição do 

produto final, e não à imediata e direta utilização pelo consumidor” (Silva, 1990: 549).  

89 Idem., p. 548 – “(…) a pessoa que se limita pura e simplesmente a reunir ou montar, num 

produto próprio que vende, as peças ou partes componentes fabricadas e fornecidas por outros 

(…)”  
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fornecedor de produto cujo produtor comunitário ou importador não esteja 

identificado, salvo se, notificado por escrito, comunicar ao lesado no prazo de três 

meses, igualmente por escrito, a identidade de um ou outro, ou a de algum 

fornecedor precedente.” (art.º 2.º, n.º2 al. a) e b)).  

  

 3.2.4. Definição de produto  

 O art.º 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei nº383/89 define produto como “qualquer 

coisa móvel, ainda que incorporada noutra coisa móvel ou imóvel.” 90 

A definição ampla de produto adotada pelo legislador permite englobar no 

conceito de produto, para além dos bens de consumo, “os bens de produção” que 

consistem fundamentalmente em “bens que servem para produzir outros bens”, 

ou bens de consumo (Silva, 1990: 605).  

  

Um dos casos especiais, de maior relevo para a nosso estudo, prende-se com 

o software. 

 Segundo Silva (1990: 613), o software deve ser considerado um produto para 

efeitos de aplicação do Dec. Lei n.º 383/89, visto que no entender do autor “a 

                                                           
90 O art.º 204º, n.º 1 do Código Civil define coisas imóveis, e o art.º 205.º, n.º 1 considera 

móveis todas as coisas que não se insiram no catálogo das coisas imóveis.   

Art.º 204.º C. Civ.:   

1.São coisas imóveis: a) Os prédios rústicos e urbanos; b) As águas; c) As árvores, os arbustos 

e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo; d) Os direitos inerentes aos imóveis 

mencionados nas alíneas anteriores; e) As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. 2.-

Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes que 

não tenham autonomia económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado no solo, 

com os terrenos que lhe sirvam de logradouro. 3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada 

materialmente ao prédio com caráter de permanência.  

Art.205.º C. Civ.:  

1.São coisas móveis todas as coisas não compreendidas no artigo anterior."  

2. Às coisas móveis sujeitas a registo público é aplicável o regime das coisas móveis em tudo o 

que não seja especialmente regulado.” 
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definição contida no art.º 3.º abrange os suportes materiais em que a obra 

intelectual se materializa, fixa e comunica, pois são coisas móveis corpóreas, 

embora inconfundíveis com a obra intelectual em si – bem imaterial”. Na realidade 

emergente da Inteligência Artificial, caso dos veículos autónomos, este será um, 

senão o mais importante, componente do veículo que em conjunto com o 

hardware, sensores e lidars, executarão tarefas que antes da sua existência só 

podiam ser desempenhadas por seres humanos. Para se inserir na definição atual 

de produto, e de acordo com a linda de pensamento do Autor, é condição sine 

qua non que o software, enquanto obra intelectual, se encontre incorporado 

num suporte material, ou seja, num computador, num CD-ROM, numa 

DISKET ou numa PEN USB.  

   

3.2.5. Os veículos autónomos e a IoT: Desafios 

 A realidade dos veículos autónomos tornará evidentes algumas das 

características que distinguem estes produtos dos produtos tradicionais, ou, 

permitimo-nos a expressão, tecnologicamente imutáveis.  

 A IoT ou “Internet das Coisas” consiste na próxima geração da Internet que 

hoje conhecemos visto que, fundamentalmente, no futuro, quaisquer objetos 

físicos, - como veículos ou casas91 -, estarão conectados entre si e em rede, 

permitindo por exemplo, que o ser Humano enquanto utilizador ative 

remotamente estes dispositivos que procederão à execução de tarefas 

autonomamente, caso dos veículos autónomos, estando estes em constante 

mutação interna derivada da recolha e processamento constante de informação 
92.  

                                                           
91 Hoje em dia alguns objetos possuem estas características, tome-se por exemplo as 

smart-houses. 

Alguns objetos, como sistemas de som, ar condicionado, sistema de luz, podem ser 

controlados remotamente, que através de um smartphone, quer através da voz ou sons, 

como bater palmas. 

92 “The Internet of Things enables objects sharing information with other objects/members in 

the network, recognizing events and changes so to react autonomously in an appropriate 
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 Esta é uma das muitas funcionalidades que até há bem pouco tempo eram 

apenas dignas de um filme de ficção científica e que agora potenciam um novo 

setor de mercado.  

 De acordo com um estudo da Comissão Europeia, prevê-se que em 2020 o 

valor de mercado da IoT ultrapasse 1 trilião de euros, com mais de 6 biliões de 

objetos conectados à rede IoT 93. 

Estas conexões em rede permitirão uma recolha e tratamento de dados e uma 

interação produtor-produto sem precedentes, o que levará a uma mutação 

jurídica passível de acautelar os dados pessoais e interesses do utilizador que 

permitam a inclusão no mercado de produtos que contenham estas 

características conforme se contempla da análise das comunicações e 

recomendações da Comissão e Parlamento Europeus 94.  

No planto atual, vários produtos tecnológicos, cuja comercialização já se 

realiza, estão sujeitos a atualizações de software que visam a correção de vícios 

ou erros - os denominados  

(“Bugs”) -, ou um “update”95 ou “upgrade”96 do produto, fornecendo-lhe 

remotamente novas funcionalidades que este, no seu estado original, não 

contemplava, ou melhorias em termos de cybersegurança, por exemplo. Por 

esse motivo, no futuro, poderá revelar-se de difícil execução a determinação da 

origem do defeito, dado que o produto, enquanto objeto próprio, depois de 

conectado em rede e sofrendo alterações posteriores à sua aquisição, com elas se 

cindindo (por exemplo, via internet ou rádio), poderá causar um dano, sem que 

o defeito, enquanto pressuposto para existência de responsabilidade, existisse 

aquando da introdução do produto no mercado.  

                                                                                                                                                 
manner. The IoT therefore builds on communication between things (machines, buildings, cars, 

animals, etc.) that leads to action and value creation” (European comission, 2014: 18). 

93 Ibidem. 

94 Vide Ponto 3.2.2- Responsabilidade do Produtor na Europa e em Portugal. 

95 Atualização. (tradução livre)  

96 Melhoria. (tradução livre)  
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Através da conexão do produto com outros elementos “externos” – i.e. 

Internet - e consequente inserção no seu software-base de novos códigos ou 

algoritmos pelo fabricante ou um terceiro, que em consequência darão origem a 

uma alteração ou desativação de tarefas passíveis de serem realizadas pelo 

produto, a prova da existência do defeito conforme é realizada nos dias de hoje e 

que se encontra a cargo do lesado, poderá revelar-se uma utopia. 

 Tome-se por exemplo a hipótese de um pirata informático que acede 

remotamente ao veículo autónomo, levando a que se despiste. Embora aquele 

possa ser responsabilizado somente à luz da responsabilidade por factos ilícitos 

(art.º 483.º Código Civil) e responsabilidade criminal, o fabricante, por outro 

lado, poderá ser responsabilizado à luz da Diretiva e do Decreto-Lei n.º 383/89 

pela colocação em circulação de produtos defeituosos? Consistirá uma 

obrigação do produtor ou seu subcontratado a disponibilização da atualização 

do software com vista a uma proteção adequada do sistema? 97  

Alguns autores, como Geisftield (2017: 1663-1669) sugerem que nestas 

circunstâncias, o produtor deverá ser responsabilizado, pois, no entender do 

autor, incumbe-lhe o dever de corrigir o “bug” do software que permitiu o acesso 

do hacker ao controlo do veículo.  

 Estas são algumas das questões que causam inquietação ao legislador 

europeu, e cuja resposta este procura. 

   

3.2.6. O software transmitido via wireless é um produto?  

 Um dos primeiros obstáculos com que nos deparamos ao fazer a supra 

referida pergunta prende-se com o facto de a “aquisição” de um software ser 

suscetível de enquadramento jurídico no âmbito do contrato de prestação de 

serviços. A jurisprudência portuguesa, unanimemente, tem vindo a entender 

                                                           
97 Relativamente à legislação existente no Reino Unido: “The mode of compensation of 

damage victims where a cyber security breach occurs is unclear.” (Channon, Mccormick & 

Noussia, 2019: 54),  
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que o software-base de um produto, ou seja, aquele que lhe é intrínseco, é 

considerado um produto e, pelo contrário, quando o software é “costumizado” 

ou sujeito a manutenção, tais circunstâncias tornam o contrato celebrado num 

contrato de prestação de serviços 98.  

 Na análise de casos concretos que envolvem esta temática, o juiz vem 

procedendo à análise dos aspetos contratuais predominantes quando o contrato 

reveste a natureza mista (art.º 405.º n.º 2 Código Civil), 99/100 inclusive, analisando 

                                                           
98 Ac. Tribunal da Relação de Lisboa de 08 de outubro de 2015, disponível em 

www.dgsi.pt I - É de qualificar como “contrato de prestação de serviços inominado” o contrato 

em que uma parte adjudica a outra a prestação de serviços na área informática, 

designadamente serviços de desenvolvimento, implementação e manutenção de software e 

hardware, helpdesk e formação;  

II - O DL nº 252/04 inclui no seu âmbito de proteção todos os «programas de computador» 

que tiverem caráter criativo, independentemente do seu tipo funcional, do seu suporte material 

e da sua fase de desenvolvimento; 

III - Para além do chamado «código fonte», a proteção legal abrange também o «código 

objeto»;IV - A autorização de utilização do programa, ainda que seja estipulada a cláusula de 

exclusividade, não implica a transmissão dos direitos atribuídos ao autor do programa de 

computador, designadamente os direitos de reprodução, transformação e colocação em 

circulação.  

99 Ac. Tribunal da Relação do Porto de 26 de março de 2009, disponível em www.dgsi.pt 

“Consubstancia um contrato misto, complexo, de compra e venda e de prestação de serviço, 

atípico e inominado, com subordinação à denominada “teoria da combinação”, aquele em que 

uma empresa se obriga a fornecer “software” a outra, contra o sinalagmático pagamento do 

correspondente preço, com simultânea constituição da mesma na obrigação de – em termos de 

obrigação de resultado coincidente com visada solução informática – proceder à sequente 

instalação e parametrização de tal “software”.  

100 Ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 13 janeiro de 2005, disponível em 

www.dgsi.pt: “I. A determinação/indagação da real intenção dos contraentes ou a sua atuação 

concreta, quer no ato de vinculação negocial (emissão de declaração negocial expressa ou 

tácita), quer no desenvolvimento ou execução do "iter negotii" ("lex contractus"), constitui «a se» 

matéria de facto cujo apuramento é da exclusiva competência das instâncias. II. Só quando se 

encontre em causa a interpretação (efetuada pelas instâncias) de uma declaração negocial 

segundo (ou por aplicação de) critérios normativos - de harmonia com a teoria da impressão do 

destinatário, acolhida no nº 1 do art.º 236º do C. Civil - é que a questão passa a ser de direito, 

como tal já podendo e devendo ser conhecida pelo Supremo. III. Constitui obrigação de 

resultado a que subjaz a um contrato (de objeto informático) relacionado com o fornecimento 

de "hardware" e "software", não circunscrito "a base e rede" mas extensível a um "fim 

aplicacional", nos termos do qual o "hardware" do sistema informático encomendado pela A. à 

Ré - e por esta fornecido àquela - incluía computadores, impressoras e equipamentos 

específicos para o exercício da atividade de restauração, tais como écrans do tipo "touch 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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o montante alocado a cada tipo contratual para determinação das disposições 

legais pelo qual se deverá reger  101.  

Volvendo novamente aos veículos autónomos, destacamos que, enquanto 

parte componente de um veículo, o defeito existente no software poderá dar 

origem a danos na esfera jurídica de terceiros não abrangidos pela relação 

contratual. Nessa situação, quid juris? 

Assumindo que a transmissão de software que altere o programa original do 

veículo, operada através de qualquer suporte ou meio de transmissão, e 

posterior à aquisição do veículo consiste num contrato de prestação de serviços, 

                                                                                                                                                 
screeen" e comandos via rádio com antena e carregadores e o "software" incluía um programa 

informático específico para tal atividade denominado " Oesrest". IV. Se nos termos de um tal 

contrato, a fornecedora se obrigou perante a adquirente, não só a fornecer-lhe e a instalar esse 

equipamento e assegurar-lhe o seu eficaz funcionamento, como ainda a prestar-lhe assistência 

técnica de harmonia com as exigências específicas do seu serviço do restaurante, tendo-se por 

objetivo a instalação (incluindo serviços de adequada formação, ou instrução, do pessoal no seu 

uso) de um sistema informático adequado às necessidades da Ré, quis-se uma "solução 

informática", isto é, o fornecimento de um sistema com aptidão técnica requerida para a 

solução desse específico problema, ou seja a obtenção do produto ou resultado de um labor 

intelectual (imaterial) de natureza técnica, que não de uma obra ou resultado de natureza 

meramente física ou material. V. O que tudo leva ao preenchimento do tipo negocial sujeito ao 

regime específico do contrato de venda sujeita a prova, previsto no artigo 925° do C. Civil, se a 

respetiva eficácia tiver ficado condicionada à objetiva idoneidade da coisa para a satisfação do 

fim ou fins a que se destinava e à existência, nela, das qualidades asseguradas pelo vendedor : 

isto é, ficaria condicionada ao resultado de um exame (póstumo) a fazer, destinado a averiguar 

da aptidão do objeto. VI. Assim, se tal equipamento houver se houver revelado inidóneo para o 

fim tido em vista, poderá a adquirente resolver o negócio, a qual surtirá eficácia retroativa, nos 

termos do artº 289°do C. Civil.”   

101 No caso Micro-Managers, Inc VS Gregoryfoi tido em conta o valor alocado a cada tipo 

contratual e decidiu-se pela predominância do contrato de prestação de serviços: “In the 

present case, the contract provided that all MMI charges to Gregory would be on the basis of 

time, at stated rates, and materials. Under Bonebrake, we must determine whether the 

contract's predominant factor, thrust and purpose is the rendition of a service or the transaction 

of a sale. 499 F.2d at 960. As we did in Van Sistine, we may look to evidence of billing to 

determine this issue. 95 Wis. 2d at 685, 291 N.W.2d at 639. On January 18, 1983, Terry Coleman, 

and agent for Gregory, wrote the following in a letter to Sally Peterson, president of MMI: "3. The 

projected total, excluding bonus, is therefore approximately $59,828, of which $55,968 is labor." 

In addition, we may look to the language of the contract to determine whether it is more in 

accord with services instead of sales. Id. The *509 contract speaks in terms of "man-days," 

"development time," "design," etc. These words connote the rendition of services and not a sales 

transaction.” 
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prima facie, o lesado não contratante poderá lançar mão da responsabilidade 

aquiliana (art.º 483.º do Código Civil) face ao prestador de serviços, cabendo 

àquele a prova dos competentes pressupostos de aplicabilidade. 102 Por outro 

lado, quanto à responsabilidade contratual, está bom de ver que, na inexistência 

de vínculo contratual entre o lesado e o prestador de serviços, nenhuma 

responsabilização poderá ser assacada ao prestador de serviços/produtor pela 

prestação de serviços deficiente, nem ao prestador de serviços enquanto tal 103.  

Por outro lado, se o “software” for considerado um produto, embora 

desacompanhado de suporte físico, a resposta poderá ser bem diferente 104.  

 Em Portugal, ressalvando manifesto lapso, não verificamos a existência de 

nenhum aresto que versasse sobre a aplicabilidade do regime de produtos 

defeituosos à ocorrência de danos causados ao consumidor ou utilizador de 

software, embora na Doutrina Calvão da Silva defenda tal aplicabilidade.  

 Por esse motivo, bebemos das experiências jurisprudenciais estrangeiras 

tendo em vista o estudo da matéria. A decisão inédita no casoSaloomey v. 

Jeppesen & Co., o United States Court of Appeals, Second Circuit considerou as 

cartas aeronáuticas como produtos, no caso defeituosos, arbitrando uma 

                                                           
102 Tarefa difícil será provar a culpa no âmbito deste tipo de ação como denotam 

Lawrence B. Levy e Suzanne Y. Bell: “Demonstrating that a vendor's conduct is unreasonable is 

difficult and expensive. Moreover, the defenses of assumption of risk and contributory 

negligence are available to vendors. For example, vendors have successfully defended on the 

grounds that the buyer was negligent in using defective data or in hiring incompetent operators” 

(Levy & Bell, 1990: 10). E ainda Birnbaum, que escreve o seguinte: “Some people may grant 

that computer software is subject to a negligence standard, rather than strict liability standard. 

Under a negligence standard. The injured party world have the burden of showing that the 

programmer failed to use due care in creating the program. This burden would include finding 

the mistake in thousands of electronic bits and proving that the injury was reasonably 

foreseeable” (Birnbaum,1988: 145146).  

103 Note-se que in casu referimo-nos a alterações ao software original, e não a este 

enquanto parte componente do produto. 

104 “A software which is not provided on a physical mobile data carrier cannot be understood, 

at least not without succumbing to an extensive interpretation, as a product, which is legally 

defined as covering ‘movables” (European commission. 2017: 4).  
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indemnização aos familiares daqueles que faleceram num trágico desastre aéreo 

devido ao erro da informação contida na carta.  

  

Na fundamentação da decisão, o tribunal levou em conta o facto de as cartas 

serem produzidas em massa e considerou que o produtor tinha o “dever de 

assegurar que os consumidores não sofreriam danos por força do seu uso” (Levy & 

Bell, 1990: 5) 105.  

 Como vemos, aquele aresto dos tribunais Norte Americanos determinou que 

a informação contida na carta aeronáutica era um produto, embora consistisse 

em algo intangível, o que poderá dar origem a raciocínio análogo na qualificação 

do software como produto, ainda que não contido num suporte físico ou num 

médium 106, visto que a sua distribuição, sendo realizada em massa e abstrata em 

relação ao público alvo, poderá dar origem a que se assemelhe a um objeto 

tangível (Birnbaum, 1988: 138-149). Em bom rigor, e como refere Birnbaum 

(1988: 138-149) “o software é uma expressão tangível de uma ideia à qual se pode 

dar uso, à semelhança das cartas aeronáuticas”.  

Aqui chegados, e sendo pacífico que o software-base é um produto, 

deparamo-nos com a problemática, associada à nova realidade da “Internet of 

Things”. A possibilidade dos objetos se comunicarem entre si e bem assim o 

facto de o objeto “per se” poder sofrer “upgrades” ou “updates” remotamente, 

levanta a questão de saber se tais alterações poderão ser incluídas no conceito de 

produto estabelecido pelo Dec.-Lei n.º 383/89 de 6 de novembro, embora 

acopladas ao software-base em fase posterior à sua aquisição.  

                                                           
105 Veja-se a este propósito Silva (1990:614) que refere o seguinte: “Na verdade, o mercado 

está inundado de tal forma por software genérico e estandardizado - uma mercadoria em 

massa que sucede ao software específico, “feito à medida” para o utilizador individual – que não 

admira a forte tendência doutrinária para qualificar a sua aquisição como compra sujeita ao 

respetivo regime dos vícios da coisa (art.º913º e ss. do Código Civil, e incluir os danos 

decorrentes dos seus defeitos na responsabilidade do produtor, responsabilidade que assim não 

é já uma utopia”.  

106 I.e.: Pen, CD-ROM, computador.  
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 Atendendo a esta nova realidade, cremos que poderá ser possível, num 

futuro próximo, o recurso à teoria que procede à analogia do software com a 

eletricidade 107, esta última que é considerada como produto nos termos da 

diretiva e do direito interno. Naquela linha de raciocínio o facto de a 

“eletricidade ser uma forma de energia similar aos impulsos de programa de 

computadores” torna o software um produto (Birnbaum, 1988: 149). A única 

diferença entre os dois reside no facto de a eletricidade ser transportada por fios 

condutores, e o software ser transmitido pela Internet por cabo, Wifi, ou outro 

tipo de rádio frequência.Liivak (2018:180) considera existir uma relação de 

interdependência entre o software e o hardware que poderá ser relevante para a 

sua determinação enquanto produto. 

 Assim, o software está para o hardware como a tinta está para o papel. Não 

existiriam livros sem tinta, nem software sem hardware. E, portanto, o 

mecanismo de transmissão do conhecimento parece, também ele, relevante.  

 Nesta ordem de raciocínio atrevemo-nos a considerar que o meio de 

transporte do software poderá não ser relevante para a aplicação do regime, pois 

se o for, então a rede, enquanto meio de transporte pelo qual o software (nas 

circunstâncias supra referidas) é transportado, e bem assim, o suporte para o 

qual é transportado, e sem o qual é inócuo, poderá dar origem a que o software 

assuma a forma de produto, tal qual assumiria se estivesse incorporado 

previamente num computador, Pen-Disk, ou CD-ROM 108. 

Posto isto, cremos que a parcela de software acoplada ao software base de um 

veículo autónomo poderá vir a ser considerada como produto, e em 

consequência disso, na ocorrência de danos causados por “parcelas de 

algoritmo” defeituosas deverá ser aplicado o regime da responsabilidade do 

produtor, o que, como analisaremos mais à frente, terá repercussões ao nível da 

                                                           
107 Sobre a temática da eletricidade como produto vide (Silva, 1990: 608-610).  

108 Na última etapa de chegada ao consumidor final o software é transmitido via ondas 

rádio, comumente designadas por WIFI. Entende-se por Wifi: “Networking technology that 

uses radio waves to allow high-speed data transfer over short distances” (Encyclopaedia 

Britannica, 2017).  



Gonçalo Manuel de Sequeira Viana da Silva Veículos autónomos : um novo desafio para o direito português 
 
 
 

 

 

| 70 ∙ DV11  

exclusão da responsabilidade do fabricante (art.º 5.º Decreto-Lei n.º 383/89 de 6 

de novembro.)  

 Destarte, poderão ser responsabilizados todos os envolvidos na cadeia de 

distribuição e fabrico do veículo, aqui se incluindo o produtor do software. Se 

não for esta a solução, os lesados poderiam sair prejudicados sempre que os 

danos tivessem como causa falhas de software, dado que seriam deixados à 

mercê da responsabilidade aquiliana cujo ónus da prova - “burden of proof” - lhes 

é imposto por aquela modalidade (Weber, 1992: 478). 

 Em bom rigor, se não for esta ou uma outra solução semelhante, poderão os 

produtores de software, por forma a obstar à responsabilidade decorrente do 

Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de novembro e da Diretiva procurar proteção nos 

regimes aplicáveis à prestação de serviços, inclusive, tornando-se inventivos e 

optando por não inserir o software-base no veículo primitivamente, 

implementando-o em momento posterior à aquisição do produto pelo 

consumidor ou da sua colocação no mercado (Channon, Mccormick & Noussia, 

2019: 36).  

 Contudo, acentua-se algum ceticismo na consideração do software 

transmitido “over-theair” 109 como um produto. É esta a posição de Oliphant & 

Wilcox (2016:183) que consideram que “quando o software é fornecido via 

Internet parece difícil fugir à conclusão da inexistência de um “produto” e 

consequentemente, inexistência de responsabilidade objetiva do produtor”.  

Numa outra perspetiva, a Organização Europeia do Consumidor num 

relatório apresentado em 2017, pugna pela extensão do conceito de produto a 

todos os tipos de produtos, conteúdos digitais e prestações de serviços digitais 

(European commission, 2017: 5) 110.  

                                                           
109 Tradução Livre: Pelo Ar.  

110 Emanuilov (2017: 7) considera, igualmente, que o conceito de produto presente na 

Diretiva deverá abranger as prestações de serviços de software: “Software should be 

included explicitly as a product and the definition should extend to cover both non-embedded 

software and “software as a service”.  
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Mauele (2013: 735) escreve o seguinte: “Instead of focusing on the essence of 

the contract, the discussion should focus on the essence of the service provided by 

asking whether the service altered the program”. Na prática poderá ser necessário 

avaliar se as alterações de software executadas nas circunstâncias supra referidas, 

uma vez classificadas como contratos de prestação de serviços, foram de tal 

forma impactantes no programa, nomeadamente, alterando substancialmente as 

características e funcionalidades do produto original. Nestas circunstâncias, e 

caso as alterações incidam sob produtos da mesma série e sem a verificação da 

contratação de um serviço personalizado, será admissível considerar que a tal 

facto poderá ser admissível a aplicação do regime da responsabilidade do 

produtor nos moldes pretendidos pela Organização Europeia do Consumidor.  

 Embora as soluções que se apontam como mais adequadas pois conferem 

maior proteção ao lesado não contratante, atente-se que a sua aplicabilidade 

prática poderá levar a um aumento do preço dos produtos ou a uma 

desaceleração do processo de desenvolvimento tecnológico. Dado que os seus 

produtores poderão ser responsáveis pelos danos causados pelo software – 

incluindo-se aqui todos os intervenientes no processo produtivo – os prémios de 

seguro a pagar pelo produtor aumentariam exponencialmente, sendo o 

consumidor final aquele que suportaria esse custo 111. 

 É bom de ver que uma classificação do software enquanto produto está longe 

de ser pacífica, mormente nos casos em que é transferido over-the-air, sendo 

várias as possibilidades que legislador Europeu tem à sua disposição. Resta-nos 

aguardar por uma solução justa para todos os intervenientes nesta nova 

realidade e que se destaque pela conveniente proteção do lesado.  

  

                                                           
111 “This increase exposure to liability would cause insurance companies to raise their 

premiums, resulting in costlier computer programs” (Weber, 1992: 479).  
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3.2.7. O defeito  

 A existência de defeito num produto, e os danos por ele causados são 

pressupostos da responsabilidade objetiva do produtor (art.1.º do Dec. Lei nº 

383/89), 

 Por sua vez, o art.º 4º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 383/89 dita que um produto é 

considerado defeituoso quando “não oferece a segurança com que legitimamente 

se pode contar, tendo em atenção todas as circunstâncias, designadamente a sua 

apresentação, a utilização que dele razoavelmente possa ser feita e o momento da 

sua entrada em circulação.”  

  

O conceito de segurança expresso naquela norma, como refere Silva (1990: 

636) evidencia que “a lei não exige que o produto ofereça uma segurança absoluta, 

mas apenas a segurança com que se possa legitimamente contar”, o que deve levar 

o julgador a atender “não às expectativas subjetivas do lesado, à segurança com 

que ele pessoalmente contava, mas às expectativas objetivas do público em geral, 

isto é, à segurança esperada e tida por normal nas conceções do tráfico do respetivo 

setor do consumo”112 113.  

 Para atingir aquele escopo, ou seja, determinar se o produto oferecia ou não 

a segurança com que legitimamente se podia contar, o legislador fez impender 

sobre o julgador a valoração de elementos objetivos como a apresentação do 

produto, a utilização razoável do mesmo, o momento da sua entrada em 

circulação, permitindo porém, uma análise casuística de outros elementos.  

   

                                                           
112 No Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 5 de março de 2015 que 

opunha uma empresa que produzia estimuladores cardíacos e duas seguradoras, 

referiram os relatores que “ a segurança que se pode legitimamente esperar (…) deve ser 

apreciada tendo em conta, nomeadamente, o destino, as características e as propriedades 

objetivas do produto em causa, bem como as especificidades do grupo dos utilizadores a que 

esse produto se destina”. 

113 Sobre o conceito de segurança Vide (Channon, Mccormick & Noussia, 2019: 40).  
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3.2.7.1. Apresentação do produto 

 Levando em conta o primeiro daqueles elementos de valoração – a 

apresentação do produto -, o juiz terá de aferir quais as circunstâncias em que o 

produto é apresentado ao público, ou seja, o marketing e promoção feita ao 

produto e as instruções dadas ao utilizador sobre o modo de o usar, dado que, 

mesmo na ausência de defeito de fabrico ou de conceção, o fabricante poderá ser 

responsabilizado por não informar o consumidor dos potenciais perigos que 

poderão advir do uso incorreto do produto que colocou em circulação (Silva, 

1990: 637).  

 Volvendo aos veículos autónomos, verificamos que, nos dias de hoje, já se 

encontram em circulação veículos com funcionalidades autónomas. Embora 

ainda não se encontrem em circulação veículos na fase 5 de automação – 

veículos completamente autónomos -, a designação de alguns modelos atuais 

poderão induzir o público em erro relativamente às funções que legítima e 

realmente pode esperar do produto. Tome-se o exemplo do modelo de veículo 

da Tesla Inc., o Tesla AutoPilot. A designação daquele modelo levou a que o 

governo Alemão,- por considerar que os consumidores poderiam ser induzidos 

em erro em considerar que o veículo se conduzia autonomamente, (o que aliás 

originou vários acidentes de viação que envolveram aquele modelo, muitos deles 

devidos ao excesso de confiança nas capacidades do software) 114 -, a exigir à 

Tesla Inc. a alteração da sua designação (Hern, 2016). Embora este não seja um 

caso premente de defeito de informação, denota-se com clareza o poder da 

informação face ao público consumidor.  

 No entanto, note-se que a expectativa e confiança no público, originadas 

pela forma como o produto é publicitado - enquanto veículo que pode ser 

conduzido em modo automático, embora tal ainda não seja plenamente 

realizável -, pode consubstanciar um defeito de informação, pois não raras vezes 

                                                           
114 São dezenas de vídeos que podem ser visualizados no Youtube onde os condutores 

demostram excessiva confiança na tecnologia visualizando-se num dos vídeos um 

condutor a abandonar o volante e a posicionar-se no lugar do passageiro.  
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o consumidor decide adquirir um determinado produto pela “sua configuração 

externa, publicidade, desrição e aparência” (Silva, 1990: 638-659).  

 Assim, o produtor do veículo e das suas partes componentes (incluindo-se os 

produtores do software), deverão evitar criar no público a expectativa de que os 

seus produtos são “errors free”, antes instruindo-o relativamente à segurança 

com que pode legitimamente contar (Kim, 2018: 316) (Comissão Europeia, 

2018: 18).  

 

3.2.7.2. A utilização razoável do produto 

O segundo elemento a ser valorado pelo juiz prende-se com a utilização 

razoável do produto. 

A utilização que razoavelmente possa ser feita de um produto compreende 

não só a sua utilização conforme ao fim a que se destina, sendo ainda necessário 

ao produtor prever a utilização ainda que incorreta do mesmo mas, que seja 

aceite pelo público em geral, pelo que o julgador terá de “ser intérprete do 

sentimento geral de legítima segurança esperada pelo produto”, levando em conta 

nessa interpretação os diferentes usos que podem ser razoavelmente dados ao 

produto (Silva, 1990: 640). 

 Na avaliação do caso concreto o julgador deverá auxiliar-se na legislação 

relativa à segurança de produtos como a Diretiva n.º 2001/95/EC, transposta 

para o ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei nº 69/2005, de 17 de 

março, referente à segurança geral dos produtos, que visa garantir que só os 

produtos considerados seguros possam ser introduzidos no mercado. 

 Na tarefa de aferir da utilização razoável de um veículo autónomo, o julgador 

deverá ter em conta a legitima expectativa de segurança conferida ao público no 

uso do produto em modo autónomo analisando a publicidade feita ao produto, 

as instruções para a sua utilização e avisos quanto a potenciais riscos. 

 É bom de ver que o critério de razoabilidade imposto pelo legislador é 

flexível pois que, só um uso incorreto e irrazoável do produto pode dar origem a 
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uma desresponsabilização do produtor e, em certas situações, à obrigação de 

indemnização do lesado a cargo do condutor/ operador do veículo ou seu 

proprietário. Não esqueçamos, porém, que o produtor estará em melhor posição 

de prever um uso incorreto do veículo, pelo que deverá antecipar os seus 

potenciais usos incorretos. Por exemplo, na utilização do veículo fora das 

condições previstas para a sua utilização em plena segurança, o veículo poderá 

requerer do condutor uma reconfirmação de uma ordem dada, antes avisando o 

condutor dos riscos da sua execução. Caso o condutor prima o botão, ignorando 

qualquer aviso, assumirá o risco daquela operação, e estará a incorrer numa 

utilização irrazoável do produto 115.  

 

 3.2.7.3. Momento da entrada em circulação  

 O momento da entrada do produto em circulação é, também, um elemento 

que deve ser valorado pelo julgador na formulação de um juízo concernente às 

legítimas expectativas de segurança do público em geral que se reporte àquele 

momento. Dita o nº2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 383/89 que “não se considera 

defeituoso um produto pelo simples facto de posteriormente ser posto em circulação 

outro mais aperfeiçoado”. Destarte, o momento para avaliação das legítimas 

expectativas de segurança do público em geral, poderá vir a coincidir com o 

momento da introdução de updates ou upgrades no software original de um 

produto, porém, analisaremos melhor esta problemática no âmbito dos defeitos 

de desenvolvimento.  

 Note-se, contudo, que a noção elástica de defeito dada pelo legislador 

permite uma análise casuística e consequente ponderação de outros elementos 

para lá dos que analisamos supra que relevam para a determinação da existência 

do defeito. Na análise dos tipos de defeitos serão destacados esses elementos não 

objetivamente consagrados, mas determinantes na prova do defeito.  

  

                                                           
115 Este é um caso meramente exemplificativo, desconhecemos se tal já é ou será 

implementado nestes veículos.  
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 3.2.8. Tipos de Defeitos  

 3.2.8.1. Defeitos de conceção  

O processo de criação de um produto exige a sua idealização num primeiro 

momento, ou seja, que se visualize antes do seu fabrico propriamente dito, por 

exemplo, os materiais ou partes que o vão constituir. Se neste processo não for 

observado o estado da ciência e da técnica poderemos estar perante um defeito 

de conceção ou de design (Silva, 1990: 656).  

 O design do produto é a sua essência, razão pela qual qualquer vício ocorrido 

nesta fase poderá desencadear danos em série, pois todos os produtos 

desenvolvidos com base naquela idealização, ou daquela série, terão presente o 

mesmo defeito (Silva, 1990: 656). Destarte, embora os planos do fabricante 

culminem na produção de um produto com um determinado design, cumprindo 

por isso as suas expectativas, tal não significa que o resultado final - o produto 

final fabricado -, não deixe de ser considerado defeituoso quando 

“irrazoavelmente perigoso” ou inseguro (Birnbaum, 1988: 134).  

 Na prova da existência de um defeito de conceção ou de design o lesado tem 

a possibilidade de demonstrar a existência do defeito por duas vias distintas; 

a) Demonstrando que o produto não satisfaz as legítimas expectativas de 

segurança (consumer expectation test)  

b) Ou ponderando o risco em contraposição com a utilidade retirada do 

produto, designado de risk-utility test.  

 Relativamente à primeira possibilidade, a doutrina e Jurisprudência 

Americanas têm sido críticas à sua aplicação para prova de defeitos de design em 

casos que envolvam produtos manifestamente complexos (Vladeck, 2014: 134).  
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Os veículos a motor per se consubstanciam produtos complexos e os veículos 

autónomos ou com funções autónomas sê-lo-ão ainda mais, pelo que a 

aplicabilidade deste teste poderá frustrar-se 116.  

As expectativas do público em geral sobre os veículos autónomos ou com 

funcionalidades autónomas, pedra de toque daquele elemento de valoração, não 

se encontram suficientemente maturadas, devendo ser corretamente moldadas 

pela indústria automóvel, através do marketing feito ao automóvel e da 

informação quanto ao seu funcionamento e características, para que, dessa 

forma, seja possível a redução das possibilidades de aplicação deste teste na 

prova de defeitos de conceção, limitando que público em geral confie em 

demasia nas capacidades tecnológicas do produto (Vladeck, 2014: 137) 117.  

 O risk-utility test ou, análise do custo-benefício, por outro lado, permite ao 

julgador avaliar se os benefícios que o Homem retira da utilização do produto, 

provida por um design específico, é em certa medida superior aos riscos ou 

perigos a ele associados. O objetivo primordial dos veículos autónomos, como 

vimos, passa pela redução da sinistralidade estradal, pelo que a sua utilidade para 

o Homem, é bom de ver, será enorme, o que poderá desde logo ser um 

argumento a utilizar pelos fabricantes na sua defesa 118.  

 Para que o julgador forme a sua convicção sob a égide daquele elemento de 

valoração será necessário ao lesado a prova da existência de um design 

alternativo que, não afetando significativamente o preço final do produto, ou a 

sua utilidade, e tendo em conta o estado de arte, fosse suscetível de eliminar ou 

diminuir os riscos da sua utilização e que deram origem aos danos (Kim, 2018: 

307-308) 119 120.  

                                                           
116 “The manufacturers of driverless cars are sophisticated individuals who were able to create 

complex machines, whereas the future users of driverless cars are average people with no 

specialized knowledge” (Roe, 2019: 343)  

117 Na prossecução deste objetivo é de todo o conveniente uma standardização global de 

todo um conjunto de matérias que incidam sobre veículos autónomos.  

118 Para mais desenvolvimento Vide (Marchant & Lindor, 2012: 1331).  

119 Ainda sobre a temática Vide (Silva,1990: 651).  
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 Para além do lesado poder alegar a existência de defeitos de design em 

produtos tangíveis como, por exemplo, nos sensores do veículo, prevê-se que a 

alegação da existência de defeitos de design do software se alastre (Gurney, 

2013: 263).  

 Embora no primeiro caso, seja facilitada a prova do defeito, já no segundo, 

dada a complexidade da parte componente em questão, o software, serão 

necessários peritos de diversas áreas da ciência para determinar se o algoritmo 

que o compõe poderia ter sido concebido de maneira diversa que obsta-se à 

ocorrência de danos na esfera jurídica do lesado  

Porém, para atingir tal desiderato, e dada a complexidade dos softwares em 

causa, pode-se antecipar um aumento dos custos do processo judicial, que 

poderão inibir o lesado de propor a competente ação (Gurney, 2012: 263-265).  

  

3.2.8.2. Defeitos de Fabrico  

Os defeitos de fabrico ou manufacturing defects têm origem na fase de 

produção ou laboração do produto, diferenciando-se dos defeitos de conceção 

na medida em que são apenas inerentes a “alguns exemplares de uma série 

regular”, visto que, por ineficiência do processo de fabrico, a dado momento, 

fogem aos padrões específicos estipulados pelo fabricante na fase de idealização 

(Silva, 1990: 658) 121. 

 Como refere Silva (1990:658), a identificação deste tipo de defeito revela 

alguma facilidade visto que “basta comparar o produto defeituoso com outros 

exemplares da mesma série ou linha de produção”. 

                                                                                                                                                 
120 Roe (2019: 331) analisou processos judiciais onde se discutia a responsabilidade de 

produtores de equipamentos de cirurgia robótica e concluiu pela necessidade de 

testemunhos de peritos na área da medicina e da robótica dada a complexidade destas 

duas áreas.  

121 Vide ainda (Gurney, 2012: 258) 122Idem., p. 259.  
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 Na conjuntura dos veículos autónomos, o lesado terá de provar que o 

equipamento não funcionou de acordo com as garantias do fabricante quanto ao 

seu funcionamento 122.  

Assim, se as camaras ou sensores de um veículo autónomo não detetarem a 

presença de um transeunte, atropelando-o, este, enquanto lesado, poderá alegar 

a existência de um defeito de fabrico, porquanto, aqueles sensores, ao contrário 

do que o fabricante garantiu, falharam em detetar a sua presença o que não 

sucede nos restantes veículos da mesma série.  

 No entanto, prevê-se que à medida que se desenvolvem processos de fabrico 

mais eficazes, o número de defeitos de fabrico tenda a diminuir, pelo que a 

alegação da existência deste tipo de defeitos tenderá também ela a diminuir 

(Anderson, et.al. 2016: 123). Por este motivo referem Marchant & Lindor 

(2012:1328), que os defeitos com origem na forma em como o software do 

veículo foi programado serão os mais comuns. 

   

3.2.8.3. Defeitos de Informação  

 A inércia do produtor na informação do público dos potenciais vícios do 

veículo e seu software, sendo potenciadora de originar danos, poderá 

consubstanciar um defeito de informação e o produtor poderá ser responsável 

com base no Decreto-Lei n.º 383/89 de 6 de novembro, mesmo que não lhe 

possa ser imputado qualquer defeito de conceção ou de fabrico.  

Parece-nos razoável este raciocínio pois, visto o produtor ter a possibilidade 

de informar previamente o condutor das limitações do veículo, nomeadamente, 

estipulando regras de utilização e avisos concretos sobre potenciais riscos 122 124.  

                                                           
122 “This case has bearing on the case of software in that the purchasers of software are often 

technologically illiterate and the instructions provided by the software manufacturer are 

normally the user’s only guide. Thus a manufacturer must beware of insufficient instructions or 

warnings which may render its product the object of a lawsuit” (Birnbaum, 1988: 151). 124 No 

mesmo sentido Roe (2019: 330).  
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 Como refere Silva (1990:660), “o produtor deve ter o cuidado de apresentar, 

de forma explícita, clara e sucinta, as advertências e instruções exigíveis segundo a 

possibilidade tecnológica, em ordem a obter o resultado pretendido – o 

esclarecimento adequado do consumidor”.  

Por outro lado, se essas advertências nunca forem concretizadas no momento 

da condução poderemos estar perante um defeito de conceção ou de fabrico 123 
124. Mas estaremos perante um defeito de informação?  

 Atendendo à nova realidade virtual, e como refere Smith (2014: 1802-1804) 

o fabricante encontra-se numa posição de grande proximidade com o produto 

impendendo sobre ele o chamado post-sale duty to warn – obrigação de avisar 

após a venda.  

 Naquela ordem de raciocínio, o Autor refere que a nova realidade virtual 

permite ao produtor continuar a ter controlo sobre o produto nomeadamente, 

tendo a possibilidade de aceder remotamente a dados relativos ao 

funcionamento do veículo e, bem assim, a dados referentes ao próprio condutor 

ou proprietário, estando assim em condições de antecipar potenciais riscos 

mesmo que após a colocação do veículo em circulação e facilmente informar o 

utilizador do produto da sua existência, ainda que, frise-se, em momento 

posterior à venda. 

 À semelhança do que sucede na secção 10 do Restatment Third of Torts nos 

Estados Unidos, a alíneas a) e b) art.º 6º n.º1 do Decreto-Lei nº69/2005 de 17 de 

março dispõem o seguinte:  

 1- O produtor está ainda obrigado:  

a) A fornecer aos consumidores as informações relevantes que 

lhes permitam avaliar os riscos inerentes a um produto durante a sua 

vida útil normal ou razoavelmente previsível e precaver-se contra 

                                                           
123 Quando o veículo através de aviso acústico ou de outra natureza chama o condutor a 

assumir o controlo da direção do veículo.  

124 Vide (Silva, 1990: 655-658).  
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esses mesmos riscos, sempre que eles não sejam imediatamente 

percetíveis sem a devida advertência; (sublinhado nosso) 

b) A tomar medidas apropriadas, em função das 

características do produto fornecido, à informação sobre os riscos 

que o produto possa apresentar e ao desencadeamento das ações que 

se revelarem adequadas, incluindo a retirada do mercado, o aviso 

aos consumidores em termos adequados e eficazes ou a recolha do 

produto junto destes;  

 Este dever de informar o consumidor, como destaca Smith (2014: 1803), 

será de fácil execução dada a maior proximidade do produtor com o produto, 

considerando que a constante monitorização do produto poderá obstar a todas 

as dificuldades que existiam no passado na informação célere e eficaz do 

primeiro comprador ou de qualquer outro utilizador do produto, pelas mais 

variadas razões.125 126.  

   

3.2.8.4. Defeitos de Desenvolvimento  

 Como refere Silva (1990: 663) “o estado de ciência e da técnica serve de 

fronteira entre os riscos de desenvolvimento e os defeitos de conceção e de 

informação, riscos e defeitos que são como vasos comunicantes entre si”. 

O art.º 5.º alínea e) do Decreto-Lei n.º 383/89 possibilita ao produtor a 

exclusão da sua responsabilidade caso logre provar que no momento em que 

                                                           
125 Nos dias de hoje, por exemplo, o mercado de compra e venda de veículos em 

“segunda mão” encontra-se em crescimento exponencial.  

126 Vide (Dgc, 2016) Sobre uma campanha do IKEA para recolha de um modelo de 

candeeiro. A Direção Geral do Consumidor procedeu ao aviso dos consumidores da 

campanha existente remetendo para o portal do IKEA onde a empresa pede que os 

consumidores devolvam o objeto comprado prometendo o reembolso do valor da compra. 

Se o consumidor, por hipótese, não possuir internet, poderá nunca chegar a receber 

qualquer informação.  
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colocou o produto em circulação o estado dos conhecimentos científicos e 

técnicos não lhe permitiam detetar a existência do defeito 127.  

 Porém, os updates e upgrades são uma realidade em qualquer aparelho 

tecnológico128, e mesmo nos veículos mais recentes as alterações ao software são 

levadas a cabo pelo fabricante 129. 

 Como vimos, o software base inserido em hardware, como um computador, 

é um produto. Fomos mais longe, e atrevemo-nos a sufragar a posição de que as 

atualizações a que o software-base é submetido, porque feitas em massa e via 

rede – à semelhança da eletricidade - também deverão ser consideradas como 

produto, tendo em vista obstar à exclusão da responsabilidade do fabricante com 

base no art.º 5.º alínea e) do Decreto-Lei n.º 383/89 e da não consideração das 

atualizações como produto per se 130. 

 Numa outra perspetiva, Smith (2014: 1806) considera que “o ano da compra 

do produto permanece relevante para alegação de algumas espécies de defeitos, em 

particular, os defeitos do hardware”, contudo, realça que “os novos riscos ou 

defeitos introduzidos, ou aqueles que não são corrigidos (via update do software 

original) após a venda inicial poderão enquadrar-se como defeitos de design”. 

 Daquele modo o Autor considera que o momento a ter em conta para 

avaliação do estado de arte poderá coincidir com a última atualização ou 

“update”, pois nesse momento será possível avaliar se o produtor tinha, ou devia 

ter, conhecimento de potenciais defeitos existentes no produto (Smith, 2014: 

1805-1808).  

                                                           
127 “This provides a certain degree of protection to older products where the next generation is 

safer” (Channon, Mccormick & Noussia, 2019: 42).  

128 I.e., Telemóveis, computadores portáteis, tablets, “smart-watches”, entre outros.  

129 Vide (Motor24, 2017) Sobre veículos da marca Tesla que circulavam na Florida 

aquando do furacão Irma viram a sua autonomia aumentada durante um concreto 

período temporal. Este “upgrade” foi realizado remotamente, visto que o software-base do 

veículo limitava a autonomia do veículo.  

130 Vide Ponto. 3.2.6. O software via wireless é um produto? 
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A esta interpretação opôs-se frontalmente Calvão da Silva no ano de 1998, 

considerando que tal consiste numa “aplicação retroativa do padrão ou medida 

da responsabilidade, pois à luz do novo conhecimento e tecnologia responsabilizar-

se-ia o fabricante por um defeito existente mas indetetável no estado da ciência e da 

técnica em momento anterior, o momento da distribuição do produto” o que para 

si “não favorecia o desenvolvimento e comercialização de novos e imprescindíveis 

produtos (…)” (Silva, 1990:509).  

Partilhamos da opinião do Autor norte-americano, porquanto a nova 

realidade virtual e o futuro mundo da internet-of-things possibilitará ao produtor 

a análise de dados recolhidos acerca do produto e seu desempenho, podendo 

este atualizá-lo remotamente e em consequência eliminar defeitos de conceção 

ou de informação existentes anteriormente, fazendo-o dessa forma corresponder 

com os standards impostos pelo estado da ciência e da técnica à data dessa 

atualização.  

Relativamente à obrigação de o produtor proceder à atualização dos seus 

produtos em conformidade com o estado de arte - post-duty to update-, Smith 

(2014: 1805-1808) destaca a renitência dos tribunais e da doutrina Americana na 

sua imposição, referindo no seu estudo um aresto de um tribunal norte-

americano onde é referido que seria uma violência obrigar o produtor a 

proceder frequentemente à adaptação do produto ao estado de arte existente em 

momento posterior à venda. Contudo, refere que aquela obrigação poderá ser 

passível de existir no futuro, embora reconheça que possa acarretar 

desvantagens, como por exemplo, a redução premeditada da durabilidade dos 

produtos.  

 Veja-se que, no direito português, para além do dever de o produtor 

informar o consumidor sobre potenciais riscos descobertos em momento 

posterior à venda, poderá ainda surgir a necessidade da recolha do produto ou a 

chamada Recall que consiste em “qualquer ação destinada a retomar ou a reparar 

o produto perigoso que já tenha sido fornecido ou disponibilizado ao consumidor 

pelo respetivo produtor ou distribuidor” (art.º 3.º al. f)) do Decreto-Lei n.º 
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69/2005 de 17 de março), sempre que se verificarem as situações presentes nas 

alíneas a) a c) do n.º 4 do art.º 6.º do Dec. Lei n.º 69/2005, de 17 de março:  

a) Quando as restantes ações não forem suficientes para prevenir os riscos; 

b) Na sequência de uma medida ordenada pelas entidades responsáveis pelo 

controlo de mercado; 

c) Nos casos em que o produtor considere necessário. 

Retiramos da análise do diploma, que não resulta uma obrigação do 

produtor, aquando da recolha, em adequar o veículo (entenda-se software ou 

partes componentes) ao estado de arte existente após a venda, antes, devendo 

eliminar potenciais riscos que possam surgir por um qualquer vício ocorrido nas 

fases de produção ou conceção e de acordo com o estado de arte anterior àquela 

modificação e em correlação com as expectativas do consumidor à data da 

compra. Para além disso, retira-se do art.º 4.º da supra citada lei que a recolha é a 

ultima ratio, ocorrendo em caso de inviabilidade de todas as restantes ações. 

(alínea a). 

 A proximidade do produtor com o produto, dada as novas capacidades 

tecnológicas existentes, poderá dar origem a uma mudança de paradigma, o que 

a nosso ver é de todoconveniente. Sendo este o caso, à defesa do produtor 

seriam impostas dificuldades acrescidas, como facilmente se infere da análise das 

alíneas b) e e) do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 383/89 de 6 de novembro.  

  

3.2.9. Demais meios de defesa do produtor  

 Como vimos, o produtor pode obstar à sua responsabilidade se provar 

algumas das circunstâncias vertidas no art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 

de novembro que dispõe o seguinte:  

 “O produtor não é responsável se provar: 

a) Que não pôs o produto em circulação;  
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b) Que, tendo em conta as circunstâncias, se pode razoavelmente 

admitir a inexistência do defeito no momento da entrada do produto 

em circulação; 

c) Que não fabricou o produto para venda ou qualquer outra 

forma de distribuição com um objetivo económico, nem o produziu ou 

distribuiu no âmbito da sua atividade profissional; 

d) Que o defeito é devido à conformidade do produto com normas 

imperativas estabelecidas pelas autoridades públicas; 

e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos, no 

momento em que pôs o produto em circulação, não permitia detetar a 

existência do defeito; 

f) Que, no caso de parte componente, o defeito é imputável à 

conceção do produto em que foi incorporada ou às instruções dadas 

pelo fabricante do mesmo.”  

  

Fomos analisando as causas de exclusão da responsabilidade presentes nas 

alíneas b) e e) ao longo da presente dissertação.  

Contudo para além de colocar em evidência todos os factos de que o 

produtor poderá lançar mão em sua defesa, não poderíamos deixar de tecer 

algumas considerações, ainda que breves, sobre aquele que poderá ser um dos 

principais meios de defesa do fabricante que consiste na possível alegação da 

conformidade do produto com normas imperativas estabelecidas pela 

autoridade pública (art.º 5.º alínea d)).  

 A Comissão Europeia encontra-se a promover a elaboração de standards, 

requisitos técnicos e de testes para estas novas tecnologias 131, que estabelecerão 

regras para o seu desenvolvimento. Contudo, no caso de estes standards se 

demonstrarem absolutamente restritivos, olvidando as possibilidades 

                                                           
131 Cf. (European Commission b, 2018).  



Gonçalo Manuel de Sequeira Viana da Silva Veículos autónomos : um novo desafio para o direito português 
 
 
 

 

 

| 86 ∙ DV11  

tecnológicas dos fabricantes, poderão dar origem a uma responsabilidade do 

próprio estado (Emanuilov, 2017: 4-8) 132.  

   

4. Outros Aspetos Relevantes  

 Apesar de o presente trabalho analisar com maior detalhe um dos principais 

problemas com que o legislador e os tribunais se irão deparar num futuro 

próximo – a responsabilidade civil em caso de acidente de viação envolvendo 

veículos autónomos– não podemos olvidar as demais questões, que pela sua 

relevância, preocupam os legisladores de todo o Mundo.  

A Comissão Europeia é um dos órgãos institucionais que tem vindo a 

demonstrar uma manifesta preocupação na proteção de dados pessoais, o que 

aliás culminou com o Regulamento Europeu (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.  

O RGPD será de aplicar no futuro em todas as matérias que envolvam o 

fabricante ou as entidades que têm acesso a quaisquer dados relativos ao 

funcionamento de veículos autónomos. Na prática, este regulamento é passível 

de criar barreiras – desejáveis – ao setor, impedindo um uso incomensurável de 

dados com fitos puramente económicos de várias entidades. 

Porém, como se tem vindo a apurar, são cada vez mais os escândalos que 

envolvem grandes empresas do setor da Internet pelo que poderá ser adotada 

uma abordagem que, embora possibilite o futuro da “Internet of Things”, não 

afete os direitos dos cidadãos à sua integridade pessoal, reserva da vida privada, 

                                                           
132 Relativamente à forma de construção de algoritmos. Vide (European Commission a, 

2018)  
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intimidade, entre muitos outros direitos, que poderão ser postos em causa com o 

advento destas novas tecnologias 133.  

Não obstante, os grupos de trabalho europeus vêm demonstrando receio de 

possíveis ataques às infraestruturas da IoT destacando que o combate à 

criminalidade informática terá de ser reforçado, prevenindo eventuais ataques 

ao invés de remediar as suas consequências. 

Não podemos deixar de referir que a introdução da inteligência artificial 

poderá ser o mote para renovar a discussão em torno da inserção da figura do 

dano punitivo (punitive damages) no ordenamento jurídico português o que, 

desde já consideramos, seria bastante positivo. 

  

 

Conclusão  

Ao longo do presente trabalho analisamos os potenciais problemas que 

poderão surgir com a introdução e célere desenvolvimento da tecnologia dos 

veículos autónomos. São inegáveis as vantagens que o ser humano retirará da 

utilização desta nova modalidade de transporte contudo, as problemáticas 

transversais que advirão da sua introdução terão de ser analisadas com rigor. 

Podemos concluir que o ordenamento jurídico português não se encontra 

preparado para receber veículo autónomos à semelhança do que acontece em 

grande parte da Europa e do globo. Prevemos que a Comunidade Europeia, 

muito em breve, ditará o sentido das principais decisões legislativas nesta 

matéria, e cremos que tais alterações sejam introduzidas nos mais variados 

ramos do direito.  

                                                           
133 “A política pública deverá igualmente incentivar uma maior disponibilidade de dados de 

bases privadas, garantindo ao mesmo tempo o pleno respeito da legislação relativa à proteção 

de dados pessoais. A Comissão convida as empresas a reconhecerem a importância da 

reutilização de dados não pessoais, incluindo para fins de treino de sistemas de IA” (Comissão 

Europeia, 2018: 11).  
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 A análise, interpretação e atualização de legislação terá de ser feita em 

conformidade com o desenvolvimento tecnológico que se acentua a cada dia 

que passa e deverá abranger temáticas como a responsabilidade civil, regime do 

seguro obrigatório, responsabilidade do produtor, responsabilidade criminal, 

proteção de dados pessoais, entre outras.  

 As mudanças a introduzir terão de ser transversais, pois também transversais 

serão os problemas que surgirão com a introdução desta tecnologia na 

sociedade. Questões como a redução massiva de postos de trabalho terão de ser 

analisadas pelo legislador que terá como dever primordial a defesa dos direitos 

de quem conviverá com a Inteligência Artificial. 

 A legislação portuguesa permite a resolução de problemas hipotéticos que 

foram analisados na presente dissertação, contudo, as soluções apontadas 

verificam-se desproporcionais e alheias à realidade atual. 

 O software será no futuro o componente mais importante de qualquer objeto 

e, a possibilidade de poder ser descarregado e transmitido over-the-air tem 

implicações práticas que o legislador em tempos não previu e que potenciam a 

liberação de responsabilidade do produtor e do fornecedor daquele produto. 

 Destarte, resta aguardar por futuros desenvolvimentos legislativos, sendo 

certo, que o desejo de continuar o estudo nesta inexplorada temática 

permanece, e, quiçá, talvez culmine na elaboração de um outro estudo mais 

aprofundado. 
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SINOPSE:  

É sabido que além das contas bancárias em titularidade individual 

existem contas em contitularidade. 

Sendo esta uma realidade muito comum entre elementos do mesmo 

casal ou entre pais idosos e filhos cuidadores, nascendo nestes a 

contitularidade duma necessidade de proteção. 

Ambas as contas, individuais e em contitularidade, podem conviver 

numa mesma relação bancária. E, relativamente a umas e a outras o 

banco redige contratos com efeitos cruzados. 

Este cruzamento comporta riscos e justifica a reflexão teórica e prática 

a que nos propomos. Risco esse agenciado pela compensação bancária 

prevista no clausulado contratual geral. 

A compensação bancária, quando processada no cruzamento de contas 

de contitularidade com contas individuais, pode frustrar o propósito 

protetivo subjacente à contitularidade, pode mesmo gerar desproteção 

por prescindir da reciprocidade que caracteriza a compensação legal. 

Nem sempre os limites da boa-fé e da proteção de terceiros, se 

mostram salvaguardados nos modelos do clausulado contratual. 

Contrariando jurisprudência uniformizada, na sequência de ações 

inibitórias instauradas pelo Ministério Público. 

São várias as previsões que referem a possibilidade de o banco se 

garantir recorrendo à compensação sem reciprocidade. 

Sendo esse, nalguns casos ainda, um clausulado de risco porquanto a 

contitularidade pode abrir espaço à corresponsabilização forçada, sem 

benefício e sem pleno conhecimento por parte do contitular passivo. 
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Dela beneficiando apenas o contitular que venha a praticar com o 

banco um ato responsabilizante, colocando-se em situação de dívida 

não regularizada. 

Como tentamos demonstrar neste pequeno trabalho comparativo 

através do qual confrontámos o clausulado contratual de 7 (sete) 

instituições bancárias. 

 

SUMÁRIO: 

I – Questão prática colocada 

II- As relações internas dos titulares em contitularidade 

III - A contitularidade nas relações com o banco 

IV - Do cruzamento da titularidade individual com a contitularidade 

V - O contrato de abertura de conta. 

VI - A contratação bancária e as cláusulas contratuais gerais 

VII - A compensação no direito civil 

VIII - A compensação bancária e suas particularidades 

IX - A Prática Bancária 

X – Reflexão do caso Prático 

 

 

I – Questão prática colocada 

“Boa tarde a todos,  

Gostaria de pôr a seguinte questão: 

A minha mãe é 2ª titular de uma conta em que o meu irmão é 1º titular.  

Essa conta foi criada para um crédito à habitação de um imóvel cujo 

proprietário exclusivo foi o meu irmão, mas que a minha mãe reforçou 

subscrevendo a mesma conta.  

Esse crédito foi pago na sua totalidade, mas o meu irmão nunca retirou a 

minha mãe dessa conta à ordem.  

Entretanto o meu irmão solicitou créditos pessoais, que estão associados a essa 

conta e que estão a ser pagos apesar das várias dificuldades, tendo inclusive já 

vendido o imóvel que esse Banco financiou. Por temermos que o Banco venha a 

envolver a minha mãe nessas dívidas, o meu irmão pediu ao Banco para atualizar 

a conta de forma a ficar como único titular, visto a nossa mãe estar com 91 anos e 

inválida, mas o banco recusou, alegando que existem dívidas e que não pode 

alterar os titulares existentes. 

Haverá alguma forma legal, de conseguir retirar a nossa mãe dessa conta?”.  
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A questão colocada foi apresentada num fórum público de discussão on-

line1. 

Ajusta-se à reflexão que propomos neste trabalho. 

Retrata um caso da vida muito frequente entre particulares: as contas 

bancárias com mais que um titular, opção muito comum entre casais e entre 

famílias com idosos.  

A questão reporta uma situação em que a conta foi aberta em nome dum 

filho para um crédito à habitação (1º titular) e que veio a ser “reforçada” ou 

“garantida” com a contitularidade da mãe (2º titular) mas, habitualmente, a 

ordem das contitularidades surge em sentido inverso, ou seja, o familiar idoso, 

ou o casal idoso, possuindo uma ou mais contas bancárias e receando que com o 

avançar da idade venha a ficar incapacitado de gerir os seus dinheiros na 

plenitude das suas funções, pede ao banco que, em sua proteção, autorize o 

acesso de um (ou mais filhos) à sua conta. O casal mantém-se como 1º titular, 

porque era o titular primitivo e o filho como 2º titular, por ser o novo aderente. 

Nestes casos a contitularidade nasce duma necessidade de proteção.  

Mas a contitularidade pode também comportar riscos, sob diversas 

perspetivas.  

A que ora nos interessa – respeitante a pessoas singulares - é aquela em que 

a contitularidade pode abrir espaço à corresponsabilização forçada, sem 

benefício e sem pleno conhecimento por parte do contitular passivo. Dela 

beneficiando apenas o contitular que venha a praticar com o banco um ato 

responsabilizante, colocando-se em situação de dívida não regularizada. 

É sabido que existem contas em titularidade individual e contas em 

contitularidade. 

                                                           
1 https://forumdacasa.com/discussion/26603/responsabilidades-como2-titular-de-conta-

bancaria/ 
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E que ambas podem conviver no âmbito de uma mesma relação bancária. 

Ou seja, o mesmo titular pode ter contas diferentes no mesmo banco e nestas a 

titularidade tanto pode ser individual como em contitularidade com outras 

pessoas. E vice-versa. E, relativamente a umas e outras contas o banco redige 

contratos com efeitos cruzados. 

Este cruzamento suporta o risco e justifica a atenção a que nos propomos. 

Risco esse agenciado pela compensação bancária prevista no clausulado 

contratual geral. 

A compensação bancária, quando processada no cruzamento de contas de 

contitularidade com contas individuais, pode frustrar o propósito protetivo 

subjacente à contitularidade, pode mesmo gerar desproteção, por prescindir da 

reciprocidade que caracteriza a compensação legal. 

Nesse contexto, adiantamos, os tribunais têm vindo a criar obstáculos 

realçando a necessidade de serem respeitados os limites da boa-fé e da proteção 

de terceiros, nos modelos do clausulado contratual. 

Vejamos mais em pormenor. 

 

II - As relações internas dos titulares em contitularidade 

As contas bancárias em contitularidade dividem-se em três tipos: contas 

solidárias, contas conjuntas e contas mistas, de acordo com o regime estabelecido 

para as relações internas dos titulares. 

Nas contas solidárias, o saldo da conta é movimentável por cada um dos 

titulares, sem necessidade de autorização dos demais e, em princípio, sem limite 

de montante. Este regime de solidariedade assenta na confiança que os 

contitulares depositam entre si e visa facilitar a movimentação da conta para um 

objetivo comum. É muito frequente entre os membros de um casal. 

Nas contas conjuntas a movimentação da conta só é possível com a 

autorização de todos os titulares (normalmente a partir de certos valores, sendo 
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a autorização dispensada para valores considerados pequenos). Falta-lhe a 

“fidutia” ou confiança subjacente à modalidade anterior. Subsiste apenas o 

objetivo comum. A conjunção surge entre parceiros menos confiantes entre si, 

cujos interesses têm como melhor prevenidos ou salvaguardados com uma 

autorização conjunta no âmbito bancário. Muito comum nas contas de 

administração de condomínio. 

Nas contas mistas combinam-se as duas modalidades anteriores. Uma parte 

permanece em regime solidário e outra em regime conjunto. Surgem muitas 

vezes com a chegada de um terceiro titular, ainda não suficientemente 

credibilizado pelos primeiros. Este terceiro titular só poderá movimentar a conta 

se autorizado por um dos demais. 

 

III - A contitularidade nas relações com o banco 

Uma vez que o banco aceite uma contitularidade esta produz efeito, 

igualmente, nas relações dos titulares com o banco. 

Neste âmbito o banco presume, na falta de disposição em contrário, que os 

saldos das contas coletivas sejam elas conjuntas ou solidárias, ou mistas, por 

maioria de razão pertencem em partes iguais aos titulares. 

Fazendo aplicação do regime estabelecido para as obrigações solidárias no 

Código Civil, nomeadamente no artigo 516.º - (Participação nas dívidas e nos 

créditos) 

Sendo usual encontrar nos contratos de abertura de conta uma cláusula 

deste tipo: 

“Salvo estipulação expressa em contrário, nas contas coletivas o Banco 

presume que os Clientes são titulares em partes iguais sobre o saldo da Conta D/O e 

das Contas Associadas”2. 

                                                           
2 Cláusula 6.3 das Condições Gerais – abertura de conta - do Novo Banco in 

www.novobanco.pt 
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Tendo esta presunção como efeito prático que, surgindo uma situação apta 

a acionar o banco e, na falta de outra indicação expressa, cada titular apenas 

receberá de reembolso a parte equivalente à divisão do montante global pelo 

número de contitulares. 

Tal presunção consta também da norma que estabelece o reembolso 

através do Fundo da Garantia de Depósitos prevista no art. 166º do RGICSF, 

que dispõe: 

“Artigo 166.º 

Limites da garantia 

1 - O Fundo garante o reembolso, por instituição de 
crédito, do valor global dos saldos em dinheiro de cada titular 
de depósito, até ao limite de € 100 000. 

(…) 

d) Na ausência de disposição em contrário, presumir-se-á 
que pertencem em partes iguais aos titulares os saldos das 
contas coletivas, conjuntas ou solidárias; (…)” 

 

Assim, surgindo uma situação apta a acionar o Fundo de Garantia de 

Depósitos3 e, na falta de outra indicação expressa, cada titular apenas receberá 

de reembolso a parte equivalente à divisão do montante global (máximo de 

100.000 euros)4 pelo número de contitulares. 

Seja ele contitular de uma conta conjunta ou de conta solidária. Nesta 

última se negando a solidariedade ativa, pois que, o contitular, credor hipotético 

do Fundo, não tem a faculdade de, por si só, exigir deste devedor comum, a 

inteira prestação, como é próprio das obrigações de solidariedade ativa ou de 

solidariedade entre credores, conforme regime do art. 512º do Código Civil. 

                                                           
3 Participado por todas as instituições de crédito com sede em Portugal autorizadas a 

receber depósitos (art. 153-D do RGICF). 

4 Limite fixado pelo Dec-Lei nº 119/2011 de 26 de dezembro, atualmente em vigor. 
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Tal presunção de igualdade de comparticipações, impõe-se assim, em todas 

as situações em que o banco tenha que atribuir um saldo a uma conta coletiva, 

não tendo sido estipulado entre os titulares uma quota de comparticipação 

diferente e que essa diferença seja do conhecimento do banco, caso em que 

estaríamos perante uma categoria especial de contas, as contas fiduciárias.  

Contas fiduciárias são aquelas em que, embora formalmente tituladas por 

uma pessoa, tenham sido constituídas e subsistam por conta e no interesse de 

outra. Neste caso, a pertença económica não coincide com a titularidade. O que 

é admissível em contitularidade, como por exemplo, na situação em que mãe e 

filho figuram ambos como contitulares de uma conta mas os fundos desta 

pertencem em exclusivo à mãe. Tal fidúcia só releva na relação com o banco, se 

for do seu conhecimento. 

 

IV - Do cruzamento da titularidade individual com a contitularidade 

Um contitular pode estabelecer com o banco vínculos pessoais próprios 

afastados da sintonia ou da comunhão de interesses que é própria das contas 

conjuntas. Basta que, concorrentemente com contas em que seja contitular 

celebre com o mesmo banco, antes, no momento, ou depois da abertura 

daquelas, um contrato de abertura de conta em nome individual. 

 O que lhe confere a liberdade de, por exemplo, se expor ao risco de crédito, 

ao descoberto em conta, à ultrapassagem de crédito ou, de investir em múltiplos 

instrumentos financeiros, autorizado apenas pelo banco. 

Autorização, essa, com definição dos seus contornos gerais assente num 

clausulado contratual geral elaborado pelo banco e apresentado ao cliente no 

momento em que ambos celebram o contrato de abertura de conta. 

 

V - O contrato de abertura de conta 

O contrato de abertura de conta, que não se encontra, em si mesmo, tal 

como o de depósito bancário, especificamente regulado na lei, marca o início de 
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uma relação bancária complexa entre o banco e o cliente, traçando o quadro 

básico do relacionamento entre tais entidades e conclui-se pelo preenchimento 

de uma ficha, com a assinatura do outorgante/cliente num local bem definido5. 

O contrato de abertura de conta corresponde a um contrato socialmente 

tipificado – reconhecido pelo Aviso do Banco de Portugal nº 11/2005, de 21-07, 

entretanto substituído pelo Aviso nº 5/2013, de 11-12 –, inserindo-se no vasto 

âmbito dos contratos de prestação de serviços, devendo o seu regime ser 

colmatado com recurso ao regime do mandato nos termos do art. 1156º do CC6. 

No direito bancário, o contrato de abertura de conta assenta num 

clausulado contratual geral. 

O recurso às cláusulas contratuais gerais deve-se à necessidade de rapidez e 

de normalização ligadas às sociedades modernas. Não há que perder tempo em 

múltiplas negociações relativas aos atos correntes. 

Na verdade, o recurso às cláusulas contratuais gerais está sintonizado com os 

principais princípios do comércio bancário: o princípio da simplicidade, o princípio 

da rapidez e o princípio da ponderação bancária7.  

 

VI - A contratação bancária e as cláusulas contratuais gerais 

Frequentemente os contratos bancários, materializam-se em formulários 

previamente impressos (normalmente com carateres de tamanho diminuto e de 

difícil leitura, ou pelo menos, de tamanho fortemente dissuasor da leitura, 

mesmo para um leitor de acuidade visual média). Estes formulários encontram-

se fechados a qualquer negociação posterior entre o banco e o seu cliente. A 

margem de liberdade deixada ao cliente bancário é escassa e circunscrita a 

                                                           
5 Ac. STJ de 31-03-2011, P. 281/07.9TBSVV.C1.S1, Relator: Serra Batista in www.dgsi.pt 

6 Ac. STJ de 08-03-2018, P.7397/14.3T8LSB.L1.S1, Relatora: Maria da Graça Trigo, no 

mesmo site.  

7 Referências doutrinárias: António Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 6ª ed.,págs. 474 e 

495. 

http://www.dgsi.pt/
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aspetos não essenciais do contrato. No mais, o cliente limita-se a assinar no 

espaço predefinido para o efeito, declarando ter tomado conhecimento do 

conteúdo do contrato e com ele concordar8. 

As cláusulas contratuais gerais são, pois, um conjunto de proposições pré-

elaboradas que proponentes ou destinatários indeterminados se limitam a 

propor ou a aceitar. 

Em traços largos, estabelecem regras fundamentais quanto às relações entre 

banco e cliente, o modo de funcionamento da conta, os deveres dos clientes, 

regras sobre os movimentos incluindo os juros, os custos das operações 

bancárias, comissões e despesas, a previsão de débitos ou de descobertos em 

conta, as garantias do banco, a cessação da relação bancária, o incumprimento e 

a resolução, entre outras. 

Merecem a nossa particular atenção as cláusulas que regulam determinadas 

garantias do banco relativamente aos clientes. 

Nesse clausulado são várias as previsões que referem a possibilidade de o 

banco se garantir recorrendo à compensação.  

Esta é uma modalidade de compensação particular. 

A dinâmica da relação bancária opera por sucessivos atos de compensação 

próprios da conta-corrente. A conta-corrente tem a funcionalidade de afetar 

determinados valores à satisfação de certos débitos. Na relação bancária, o 

banco através da conta-corrente vai satisfazendo os seus créditos prestacionais, 

custos e comissões, compensando esses valores com os valores de saldo credor 

do cliente. Em razão dessa compensação recíproca, operada informaticamente 

pelo banco, surge um saldo. Sendo essa uma compensação em conta-corrente. 

Está implícita nas regras contratuais sem necessidade de previsão específica. 

A compensação bancária definida no clausulado contratual geral tem uma 

natureza diferente. Não se insere na conta-corrente bancária.  

                                                           
8 Maria Raquel Guimarães, “As Cláusulas Contratuais Gerais Bancárias na Jurisprudência 

recente dos Tribunais Superiores” in II Congresso de Direito Bancário – 2017, p.198. 
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Mostra-se tratada na parte do clausulado que prevê as garantias ou 

autonomamente sob o título de “Compensação”. Tem a natureza de garantia, 

surge, por regra, num contexto de incumprimento de crédito ou de descoberto 

não autorizado e não solucionado pela ativação da compensação normal da 

conta-corrente, que deverá atuar em primeira linha. 

Contempla situações em que: sendo o cliente credor  do banco pelo saldo da 

sua conta à ordem ou pelo saldo das contas a prazo que possua, se torna a dada 

altura cliente devedor da instituição, por exemplo, por ter contraído um 

empréstimo e não tenha regularizado as prestações como havia sido acordado, 

ou por um descoberto em conta que o banco tenha pontualmente tolerado e não 

tenha satisfeito, como estipulado. 

 Neste contexto nascem créditos recíprocos para cliente e para o banco, 

ainda que provenientes de fontes diversas e sob regimes diferenciados.  

Esta compensação-garantia visa satisfazer, primacialmente, o interesse do 

banco e opera, por regra, com diferentes contas ou subcontas do cliente. Trata-

se de uma compensação entre contas bancárias. 

A compensação entre contas bancárias pode divergir, por sua vez, da 

compensação no direito civil quanto aos pressupostos de admissibilidade. 

Importa relembrar o seu regime. 
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VII - A compensação no direito civil 

Estabelece o Artigo 847.º do Código Civil que: 

“1. Quando duas pessoas sejam reciprocamente credor e 

devedor, qualquer delas pode livrar-se da sua obrigação por meio 

de compensação com a obrigação do seu credor, verificados os 

seguintes requisitos:  

a) Ser o seu crédito exigível judicialmente e não proceder contra 

ele exceção, perentória ou dilatória, de direito material;  

b) Terem as duas obrigações por objeto coisas fungíveis da 

mesma espécie e qualidade.  

2. Se as duas dívidas não forem de igual montante, pode dar-se 

a compensação na parte correspondente.  

3. A iliquidez da dívida não impede a compensação”. 

 

A compensação é no direito civil uma causa de extinção das obrigações além 

do cumprimento. E mantém essa natureza no direito bancário, mas neste, 

funciona igualmente como garantia. 

Representa também um encontro de contas, que se justifica pela 

conveniência de evitar pagamentos recíprocos. Além disso, será de justiça, não 

obrigar a cumprir quem seja, ao mesmo tempo credor do seu credor, pois de 

outro modo correria o risco de não ver o respetivo crédito inteiramente 

satisfeito, caso se desse entretanto, a insolvência da contraparte9. 

Torna-se efetiva mediante declaração de uma das partes à outra. Não basta 

a situação de compensação é necessário a declaração de compensação. 

                                                           
9 Referências doutrinárias: Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, 7ª ed., p. 

985 
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São requisitos da compensação legal (por contraposição a convencional) no 

direito civil: 

— A reciprocidade de créditos, requisito autonomizado no artigo 851.º do 

Código Civil. 

A compensação apenas pode abranger a dívida do declarante, e não a de 

terceiro, ainda que aquele possa efetuar a prestação deste, salvo se o declarante 

estiver em risco de perder o que é seu em consequência de execução por dívida 

de terceiro (nº1).  

O declarante só pode utilizar para a compensação créditos que sejam seus, e 

não créditos alheios, ainda que o titular respetivo dê o seu consentimento; e só 

procedem para o efeito créditos seus contra o seu credor (nº 2). 

Um crédito solidário ou um débito solidário não pertence apenas a um dos 

concredores ou condevedores.  

— Consistem outros requisitos na validade, exigibilidade e exequibilidade 

do contra crédito.  

O crédito invocado pelo compensante terá de ser exigível judicialmente e 

não proceder contra ele exceção, perentória ou dilatória de direito material. 

— Impõe-se também a homogeneidade das prestações. A fungibilidade há de 

ser da mesma espécie e qualidade. 

Dentro do princípio da autonomia privada pode estipular-se uma 

compensação diferenciada, sem que se verifiquem todos requisitos supra 

indicados.  

A doutrina e jurisprudência são unânimes em aceitar que, ao lado da 

compensação com os contornos definidos no Código Civil, deve admitir-se uma 

compensação convencional ou voluntária, baseada no acordo dos interessados, 

podendo prescindir-se de alguma ou algumas das exigências fixadas para a 

primeira.  
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Pelo facto de a compensação convencional ser um instituto baseado na 

autonomia privada ou liberdade contratual, há quem defenda que, por exemplo, 

“a reciprocidade dos créditos a compensar” é um dos requisitos que pode ser 

dispensado por vontade das partes, não havendo razões de interesse e ordem 

pública ou resulte de normas imperativas a sua necessidade. 

Veremos, mais à frente, até onde se mostra legítimo estender essa 

autonomia da vontade e onde surgem os limites a essa extensão. 

 

VIII - A compensação bancária e suas particularidades 

No domínio bancário a compensação que prevalece é a compensação 

voluntária ou consensual.  

Referimos já que, sendo os contratos bancários compostos na sua quase 

totalidade por um clausulado contratual geral, essa compensação tem a sua 

materialização e formulação em impressos pré-definidos.  

Tendo como pano de fundo os requisitos da compensação legal, a realidade 

contratual poderá suscitar dúvidas quanto à possibilidade de o banco compensar 

créditos seus com débitos de determinados depósitos bancários. Pensemos em 

depósitos bancários sujeitos a regimes diferenciados, todos eles do mesmo 

cliente, a título inequivocamente individual. 

 Por exemplo, situações em que estejam em causa contas à ordem dum lado 

e, contas de poupança-habitação, de poupança-jovem ou de poupança-

reformado e/ou depósitos a prazo do outro, de um mesmo e único titular. São 

compensáveis? 

As obrigações que se visam compensar tendo embora por objeto coisas 

fungíveis não são à partida da mesma espécie e qualidade, faltando, assim, o 

requisito da homogeneidade previsto no artigo 847 nº 1 alª b) do Código Civil. 

O que o clausulado contratual facilmente ultrapassa, como nos mostra uma 

simples consulta on-line de contratos de abertura de conta de diversas 
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instituições bancárias, mudando o regime de uma das contas, ou seja, 

antecipando, por regra, a mobilidade do depósito a prazo, convertendo-o em 

depósito à ordem, com determinadas salvaguardas, como por exemplo, 

garantindo os juros que seriam devidos se o depósito prosseguisse imobilizado 

pelo prazo acordado na totalidade. 

Não sendo nosso objetivo desenvolver a compensação entre contas 

individuais de um mesmo titular, nem apurar se da mesma pode ou não resultar 

a falta de homogeneidade, deixamos tão só o apontamento de que, também 

neste plano, não há unanimidade da jurisprudência e da doutrina quanto à 

licitude desta previsão e prática bancária.  

A invocação de obstáculos não apenas jurídicos assentes na “falta de 

homogeneidade”, ou no argumento de que “o prazo foi estabelecido igualmente 

a favor do depositante”, mas igualmente económicos, como “a necessidade de 

prevenir a instabilidade de depósitos a prazo”, dividiu a doutrina e a 

jurisprudência contra e a favor da compensação quando efetivada entre contas 

diferentes do mesmo titular. Parte dessa divergência assenta na natureza jurídica 

que conferem ao depósito bancário. Mútuo? ou “Depósito?” 10 

O requisito - homogeneidade de créditos - na compensação bancária é 

assim questão controversa, contudo, colateral à que ora nos interessa. 

 Questão diferente e que neste trabalho pretendemos colocar à reflexão é a 

da admissibilidade ou não da compensação que cruza contas individuais com 

contas coletivas, contas solidárias e contas conjuntas, estabelecida nos modelos 

contratuais habituais. 

  

                                                           
10 Com posição favorável à compensação no chamado depósito a prazo: António 

Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 6ª ed., pg. 604: “O banqueiro, que recebe os fundos e 

deve o capital e os juros, é o “mutuário”; o cliente, que entrega os fundos e recebe os juros, 

o “mutuante”. O prazo é estabelecido em benefício dos dois: todavia o artigo 1147º permite 

ao mutuário antecipar o pagamento, desde que satisfaça os juros por inteiro. Pois bem: 

desde que satisfaça tais juros, o banqueiro pode pagar antecipadamente; podendo pagar, 

os créditos tornam-se homogéneos, nenhum obstáculo existe a que o faça por 

compensação”. 
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Pode um banco credor de apenas um dos titulares operar a 

compensação com o saldo de uma conta coletiva? 

A resposta surge mais evidente se a conta coletiva for uma conta conjunta.  

Na medida em que o saldo da conta conjunta só pode ser movimentado por 

todos os titulares, permitir a compensação pelo débito de apenas um deles, seria 

violar a vontade das partes quando celebraram o contrato de abertura de conta.  

E as partes definiram bem a sua situação: o saldo só pode ser utilizado com 

a autorização de todos. Foi esta a expressão da autonomia da vontade. A 

compensação, a operar, violaria a consensualidade negocial e, reconfigurando-a 

ao estado da compensação não convencional, faltar-lhe-ia, em absoluto, o 

requisito da reciprocidade,  de que a figura legal não prescinde. 

A conta coletiva conjunta não pode, pois, sujeitar-se à compensação por 

dívida exclusiva de um contitular, porque resulta implicitamente excluída pela 

acordada conjunção.  

A realidade contratual bancária, como veremos, nem sempre se mostra 

respeitadora desta predefinição. 

 

E, as contas solidárias? 

Pode o banco credor de apenas um dos titulares operar a compensação com 

o saldo de uma conta coletiva solidária? 

A doutrina propende para aceitar a compensação, seja de forma ampla seja 

de forma mitigada, proporcional. 

A favor da compensação, com amplitude, António Menezes Cordeiro, in 

“Direito Bancário”, 6ª ed. p.606 e ss.. Defendendo que o banqueiro perante uma 

conta solidária pode compensar o crédito que tenha sobre algum dos 

contitulares, até à totalidade do saldo. O único aspeto restritivo poderia advir 

das condições de movimentação acordadas. Assim, se estas não facultarem 

débitos em conta por despesas e créditos do banqueiro em geral, este terá o 
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cuidado de proceder a uma declaração avulsa de compensação, abatendo-os no 

saldo disponível. 

Advertindo também este autor que, a colocação de entraves à compensação 

feita por um banco tem uma dimensão macroeconómica, logo, consequências 

macroeconómicas. O comércio bancário opera na base de fatores de 

multiplicação e de generalização. Uma vez que seja coartada a garantia que se 

contém na possibilidade de se compensar, o banqueiro virá a ser mais exigente e 

mais seletivo na concessão de crédito; poderá vir a exigir outras garantias ou 

cobrar-se com taxas de juro maiores, medidas que virão a dificultar o 

desenvolvimento do comércio e da economia, muito assente na facilidade de 

crédito.  

Para esta voz crítica, a compensação, devidamente assumida, será um dos 

instrumentos mais naturais, mais justos e mais inócuos de fazer baixar os custos 

do crédito e, em geral, dos serviços financeiros11. 

Com uma aceitação mitigada: Antunes Varela, in "Das Obrigações em Geral" 

- Vol. II, pág. 224 e 225, defendendo não ser possível a compensação nos 

depósitos coletivos, conjuntos ou solidários, a não ser na medida do presumido 

direito do credor sobre o saldo existente. 

Neste mesmo sentido Pestana de Vasconcelos in “Direito Bancário” p.113, a 

propósito do sentido da solidariedade no direito bancário: “(…) isso não significa 

que o banco não possa compensar. Os meios de defesa do banco não podem ser 

limitados pelo recurso a esta modalidade de movimentação da conta. Acontece que, 

aqui, a instituição de crédito não sabe o que pertence a cada um dos contitulares. 

Por isso, a solução passa por se estender aqui o regime dos arts. 534º, 1403º, nº 2 e 

1404º, que se reflete no art. 780º, nº 5 do CPC, admitindo-se uma compensação 

parcial em metade”. 

Para esta posição a compensação deve respeitar a presunção de titularidade 

acima referida. 

                                                           
11 Reflexão doutrinária de António Menezes Cordeiro, Direito Bancário, 6ª ed. p. 596 
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A jurisprudência fez o seu caminho, raramente aceitando a compensação12 

até à sua negação13, e aqui se fixou. 

O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2016, DR nº 4/2016, Série 

I de 2016-01-07, fixou a seguinte jurisprudência obrigatória: 

“É proibida, nos termos do preceituado pelo art.º 15.º da LCCG, por contrária 

à boa-fé, a cláusula contratual geral que autoriza o banco predisponente a 

compensar o seu crédito sobre um cliente com o saldo de conta coletiva solidária, de 

que o mesmo cliente seja ou venha a ser contitular”. 

Essa mesma posição veio a ser reafirmada no Acórdão Uniformizador de 

Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça do P.1077/14.7TVLSB.L1.S1, 

de 19-10-2017 in www.dgsi.pt, assim sumariado:  

“São nulas as cláusulas contratuais gerais que autorizem o predisponente a 

compensar o seu crédito sobre o saldo de conta coletiva solidária de que o aderente 

seja ou venha a ser contitular, por violação do princípio da boa-fé objetiva, em 

relação aos demais contitulares não aderentes, nos termos e para os efeitos do artigo 

15.º da LCCG, conforme a jurisprudência uniformizada pelo AUJ do STJ n.º 

                                                           
12 Ex. Ac. TRL de 11-05-2004, P. 511/2004-7, in www.dgsi.pt: 

“Na conta solidária, uma vez que qualquer dos titulares pode levantar a totalidade do 

saldo, também poderá constituir débitos, fazer aplicações financeiras ou constituir 

depósitos a prazo e, por maioria de razão, onerar o depósito para garantir obrigações 

próprias ou alheias. 

Nos depósitos a prazo o banqueiro pode usar o correspondente crédito para efeitos de 

compensação, sem condicionalismos, logo que o prazo se tenha vencido, ou pagando 

antecipadamente os juros antes do vencimento, por via dos arts. 1147º e 1206º do CC. 

Perante uma conta solidária, o banqueiro pode compensar o crédito que tenha sobre 

algum dos seus contitulares, até à totalidade do saldo”. 

13 Ex.: AC STJ de 05-06-2008, P.08A1361: Garcia Calejo, in www.dgsi.pt: 

“Não será possível a um banco por iniciativa própria e perante um depósito solidário 

efetuar a compensação legal. 

Nas contas coletivas solidárias, com base numa autorização nesse sentido de apenas um 

dos titulares da conta, não pode o banco retirar da conta bancária o dinheiro necessário 

para pagar um crédito seu sobre um dos titulares, a não ser que o autorizante seja o 

proprietário do numerário”. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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2/2016, de 13/11/2015, publicado no Diário da República, 1.ª Série, de 07/ 

01/2016”. 

Afirmam estes acórdãos a proibição das cláusulas que compensam o crédito 

do banco sobre um cliente com o saldo da conta coletiva solidária, de que aquele 

cliente seja ou venha a ser contitular. Sendo nulas todas as cláusulas contratuais 

que autorizem essa compensação. 

Por violação da boa-fé objetiva, inspirada no princípio da confiança, em 

relação aos demais contitulares, que são terceiros de boa-fé.  

A sede em que assenta a proteção: a norma do artigo 15º da LCCG (Lei das 

Cláusulas Contratuais Gerais)14, que estabelece o princípio geral de que: “São 

proibidas as cláusulas contratuais gerais contrárias à boa-fé”. 

Surgiram ambos os Acórdãos na sequência da instauração de ações 

inibitórias por parte do Ministério Público que pediu se declarassem nulas 

determinadas cláusulas contratuais gerais constantes de minutas de contratos de 

abertura do crédito dos bancos visados nas respetivas ações. 

Cláusulas como esta: 

“O Banco fica desde já expressamente autorizado a movimentar 

a conta para os efeitos previstos no número anterior, bem como a 

debitar quaisquer contas junto dos seus balcões de que o cliente seja 

ou venha a ser titular ou contitular, para efetivação do pagamento 

de quaisquer dívidas emergentes da execução das operações 

previstas nestas Condições Gerais, podendo, ainda, proceder à 

compensação dessas dívidas com quaisquer saldos credores do 

cliente e independentemente da verificação dos pressupostos da 

compensação legal”. 

No princípio da confiança assenta o princípio da boa-fé subjetiva que tais 

Acórdãos Uniformizadores de Jurisprudência (AUJ) proclamam: o regime 

                                                           
14 DL n.º 446/85, de 25 de outubro alterado pelos Decretos-Leis n.º 220/95, de 31-08, n.º 

249/99, de 07/07, e n.º 323/2001, de 17-12, vulgarmente denominado pela sigla LCCG. 
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solidário não foi escolhido para facilitar a vida ao Banco na cobrança dos 

respetivos créditos, mas no interesse exclusivo dos titulares da conta. A 

confiança recíproca dos contitulares em que nenhum deles usará o respetivo 

saldo em seu exclusivo proveito não permite inferir que aceitam que o Banco 

compense o crédito que detém sobre um deles com o saldo existente na conta 

solidária. 

Em ambas as ações o banco contrapôs o respeito pela autonomia da 

vontade - a “autorização” dada pelos contitulares de conta coletivas, através da 

subscrição das respetivas cláusulas gerais de abertura de conta (“CGAC”) a uma 

compensação que o Banco viesse a efetuar sobre saldos dessas contas – para 

invalidar a ideia de ofensa ao princípio da confiança ínsito no princípio da boa-

fé.  

Segundo o banco, uma tal estipulação, quando incluída nas condições 

gerais de abertura de contas, que são necessariamente subscritas por todos os 

contitulares de qualquer conta coletiva por eles redigida, vale como convenção 

autorizante  da operação pelo qual o banco obtém satisfação para um crédito que 

tenha sobre um dos contitulares da conta coletiva, compensando-o com o (ou 

parte do) saldo dessa conta. Quem é “comparte” desse ato de disposição não 

pode, lógica e juridicamente, ser “terceiro” relativamente aos efeitos que dele 

venham a fluir. 

A reciprocidade de créditos a compensar estaria assim afastada da 

compensação bancária por vontade das próprias partes. 

A jurisprudência uniforme, contudo, desvalorizou o argumento assente na 

vontade das partes. Vontade que não tomou por livre e esclarecida. 

Assentando que a estipulação permissiva da compensação bancária sem 

reciprocidade, constante das cláusulas contratuais gerais, impede os aderentes a 

esses clausulados de se aperceberem do real significado dessa estipulação e de 

compreenderem os seus contornos e riscos. Seriam estes aderentes não 

devidamente informados e esclarecidos. E sendo assim estariam frustrados os 
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objetivos visados pelo legislador através dos deveres impostos pelos arts. 5.º e 6.º 

da LCCG (Lei das Cláusulas Contratuais Gerais) 

Tal estipulação não pode prescindir da possibilidade da respetiva discussão 

e boa compreensão dos seus contornos e riscos, sob pena de contrariar a boa-fé 

que se exige às partes na negociação e celebração dos contratos (art.º 15.º das 

CCG). 

Assentando ainda que o regime solidário não foi escolhido para facilitar a 

vida ao Banco na cobrança dos respetivos créditos, mas no interesse exclusivo 

dos titulares da conta. A confiança recíproca dos contitulares em que nenhum 

deles usará o respetivo saldo em seu exclusivo proveito não permite inferir que 

aceitam que o Banco compense o crédito que detém sobre um deles com o saldo 

existente na conta solidária. 

Pelo que, a compensação chamada de convencional que afeta a conta 

solidária por dívida de um só titular, quando prevista em clausulados contratuais 

gerais do banco, é proibida. 

Assim sendo, a compensação convencional sem reciprocidade por regra, só 

será válida, quando negociada caso a caso, sem violar normas imperativas. 

 

IX - A Prática Bancária 

Consultámos on-line algumas condições gerais de abertura de “conta à 

ordem – particulares” constantes, por regra, duma “ficha de informação 

normalizada”, relativamente a bancos com representação nacional e, deixamos 

transcritas algumas das suas cláusulas-tipo alusivas à possibilidade de 

corresponsabilizar ou não, os contitulares, através do mecanismo de 

compensação de contas. Compensação, esta, prevista comumente, em situações 

de “facilidades de descoberto” ou “ultrapassagem de crédito” ocorridas em conta 

individual “associada”. 

Vejamos como a prática bancária está longe de se conformar à 

jurisprudência uniforme. 
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Pesquisámos em sete bancos (respetivos sites oficiais) alguns dos seus 

contratos de abertura de conta /particulares.  

Recolhemos alguns exemplos, que nos servem de instrumento de trabalho, 

com a certeza de não termos esgotado todas as ofertas. 

 

1- O NOVO BANCO15 

Consta das suas CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CONTA16  

“A. Disposições Gerais 

3. Compensação 

3.1. Para pagamento de quaisquer montantes, incluindo os 
resultantes de qualquer Ultrapassagem de Crédito, juros, 
comissões, taxas, impostos ou quaisquer outros encargos ou 
despesas legalmente admissíveis relativamente à Conta D/O, a 
qualquer das Contas Associadas ou à execução de ordens, o Cliente 
autoriza o Banco a: 

(…) 

3.1.3. Debitar qualquer outra conta D/O, de que seja ou venha 
a ser titular exclusivo do Banco, ou qualquer das respetivas Contas 
Associadas com depósitos a prazo ou Contas Poupança, ainda que 
o respetivo prazo não se tenha vencido”. 

 

Nota: A redação deste nº 3 não é muito clara. Primeiro exige um requisito – 

ser titular exclusivo – para que a compensação opere nas contas de depósito à 

ordem (D/O), mas depois prescinde desse requisito nas demais contas 

(associadas com prazo e associadas com poupança). 

                                                           
15  https://www.novobanco.pt - Condições Gerais do Contrato de Abertura de Conta 

(Versão Nº 1 de 02/01/2020). 

16  Versão Nº 1 de 02/01/2020 

https://www.novobanco.pt/
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Assim, este clausulado não permite que o banco credor de apenas um dos 

titulares opere a compensação com o saldo de uma conta coletiva, seja ela 

conjunta ou solidária, relativamente a contas de depósito à ordem, mas sugere 

essa possibilidade relativamente a contas associadas com prazo e a contas 

associadas com poupança. 

 

2 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS  

Lê-se nas suas CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Pessoas Singulares17: 

“Cláusula 18.ª – Titularidade 

1.Designa-se por titular da conta de referência a pessoa a 
favor de quem a mesma é constituída. 

2. A conta é individual ou coletiva, consoante tenha, 
respetivamente, um ou mais titulares. 

3. Tratando-se de conta coletiva, entende-se que os diversos 
titulares possuem quotas iguais na conta comum. 

(…) 

Cláusula 31.ª – Ultrapassagem de crédito 

1. Se o titular transmitir, por qualquer meio, designadamente 
cheque, cartão ou outro, ordem de débito que ultrapasse o 
montante do saldo disponível na conta de referência ou, no caso de 
existir facilidade de descoberto contratada, que ultrapasse o limite 
dessa facilidade, a Caixa poderá não executar, total ou 
parcialmente, a ordem recebida, sendo o titular responsável pelas 
respetivas consequências. 

2. Caso a Caixa não utilize a faculdade prevista no número 
anterior e execute a ordem de débito, passando a conta de 
referência a evidenciar um saldo negativo, situação que se designa 
por ultrapassagem de crédito e que depende, assim, de aceitação 
casuística da Caixa, o titular deverá repor de imediato esse saldo 

                                                           
17 https://www.cgd.pt/Particulares (Referência: ICGDPT0207_20191007) 

https://www.cgd.pt/Particulares
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negativo correspondente à execução da ordem de débito, 
independentemente de qualquer solicitação da Caixa nesse sentido. 

(…) 

6. Se a conta de referência for coletiva, todos os titulares serão 
solidariamente responsáveis pela regularização do saldo negativo, 
independentemente do tipo e condições de movimentação da 
conta”. 

Nota: A opção da Caixa Geral de Depósitos é a de estipular a compensação, 

a partir da ideia de que o saldo negativo surge numa conta coletiva, seja ela 

conjunta ou solidária. Se essa conta coletiva tiver um saldo negativo, todos os 

titulares serão solidariamente responsáveis, logo, a conta individual destes 

parece estar igualmente ao dispor dessa compensação. 

Ao presumir que os clientes são titulares em partes iguais, a Caixa Geral de 

Depósitos responsabiliza-os em idêntica medida. 

Ou seja, o Banco, na hora de se compensar, trata a conta coletiva como 

conta solidária e responsabiliza todos os contitulares, presumindo serem iguais as 

suas quotas no saldo comum.  

 

3 - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL18 

Estipula o clausulado chamado de CONTA ORDENADO CAIXA 

ECONÓMICA - ficha de informação normalizada19: 

“Facilidades de Descoberto:  

1. A pedido dos Clientes titulares de uma Conta Ordenado 
existe a possibilidade de ser atribuída uma facilidade de 
descoberto, a qual se sujeita à prévia apreciação e aceitação por 
parte da CEMG, e cujo montante será no mínimo de 200 € 

                                                           
18 https://www.montepio.pt/particulares -ficha de informação normalizada 

10OREUR20200202 

 

19 - Referência10OREUR20180824 

https://www.montepio.pt/particulares
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(duzentos euros) e de valor igual ou inferior ao rendimento mensal 
líquido do(s) titular(es) creditado na conta, nas seguintes 
condições: 

- Condições de utilização: O(s) titular(es) da conta pode(m) 
aceder ao descoberto autorizado mensal a partir do dia 1 e até 
final de cada mês, podendo este ser utilizado através de uma ou 
mais operações de saque a descoberto, com os meios de pagamento 
disponibilizados pela CEMG e/ou por via do cumprimento de 
ordens de transferência/pagamento, permanentes ou pontuais. A 
utilização da facilidade de descoberto ocorrerá quando a conta 
não tiver saldo disponível para executar uma ordem de débito 
transmitida pelo(s) titular(es), mesmo que existam valores a 
aguardar boa cobrança ou cativos na conta. O montante 
correspondente à utilização da facilidade de descoberto será 
lançado a débito na conta, passando esta a evidenciar um saldo 
negativo equivalente a esse montante. 

(…) 

- Condições de Reembolso: Qualquer valor depositado ou 
transferido para crédito na conta será, logo que disponível, 
aplicado no reembolso automático, total ou parcial, dos montantes 
utilizados no âmbito da facilidade de descoberto, terminando a 
contagem dos juros relativos aos montantes reembolsados. O(s) 
titular(es) obrigam-se a proceder ao reembolso integral do crédito 
utilizado até ao último dia de cada mês. 

Ultrapassagem de Crédito:  

(…)  

Se o titular transmitir ordem de débito que ultrapasse o limite 
da facilidade de descoberto contratada ou, no caso de esta não 
existir, o montante do saldo disponível na conta, a CEMG poderá 
não executar a ordem recebida ou poderá decidir executar a 
ordem, passando a conta a evidenciar saldo negativo, devendo o(s) 
titular(es) repor de imediato esse saldo negativo. 

 (…) 

- Condições de Reembolso: Qualquer valor depositado ou 
transferido para crédito na conta será, logo que disponível, 
aplicado no reembolso automático, total ou parcial, dos montantes 
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utilizados no âmbito da ultrapassagem de crédito, terminando a 
contagem dos juros relativos aos montantes reembolsados”. 

Nota:  

Mais transparente do que os anteriores, este clausulado não envolve outras 

contas nem envolve contitulares. 

Estabelece condições apenas para o titular da conta reportando as 

consequências do descoberto exclusivamente para a sua conta individual, 

chamando-lhe “…a conta”. 

 

4 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS – MILLENNIUM BCP20 

O seu clausulado contratual geral – “particulares” – diferencia dois tipos de 

conta, sendo que a primeira, ao contrário da segunda, não contempla facilidades 

de descoberto: 

“a) CONTA BASE21 

Ultrapassagem do crédito: 

Quando a movimentação pretendida exceda o limite 
autorizado, o Banco poderá recusar, por inteiro, a ordem recebida. 
Assim, a ultrapassagem de crédito depende de aceitação casuística 
do Banco, com exceção da obrigatoriedade de pagamento nos 
casos e dentro das condições e limites legalmente prescritos. Caso o 
Banco entenda aceitar o saque serão aplicáveis as seguintes 
condições: 

(…) Condições de Reembolso: Todo e qualquer valor 
depositado ou transferido para crédito da Conta será, logo que 
disponível, imputado e aplicado no reembolso automático, total ou 
parcial, do crédito que se encontre utilizado, pelo montante 
correspondente”. 

 

                                                           
20 https://ind.millenniumbcp.pt/pt/particulares/ 

21 Ficha de informação normalizada – 01-10-2019 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/particulares/
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b) CONTA MILLENNIUM22: 

Facilidades de Descoberto: A pedido dos Titulares, para a 
conta em Euros, sujeito à apreciação e aceitação do Banco e à 
subscrição de um contrato de crédito de facilidade de descoberto, 
poderá ser atribuída uma autorização para saques a descoberto, 
com as seguintes características genéricas: (…) 

Condições de Reembolso: Todo e qualquer valor depositado 
ou transferido para crédito da Conta será, logo que disponível, 
imputado e aplicado no reembolso automático, total ou parcial, do 
crédito que se encontre utilizado, pelo montante correspondente.  

Ultrapassagem de crédito: Quando a movimentação 
pretendida exceda o limite autorizado, o Banco poderá recusar, 
por inteiro, a ordem recebida. Assim, a ultrapassagem de crédito 
depende de aceitação casuística do Banco, com exceção da 
obrigatoriedade de pagamento nos casos e dentro das condições e 
limites legalmente prescritos. Caso o Banco entenda aceitar o saque 
serão aplicáveis as seguintes condições: (…) 

Condições de Reembolso: Todo e qualquer valor depositado 
ou transferido para crédito da Conta será, logo que disponível, 
imputado e aplicado no reembolso automático, total ou parcial, do 
crédito que se encontre utilizado, pelo montante correspondente”. 

 

Nota: Estas condições de reembolso não envolvem outras contas nem 

envolvem contitulares.  

Estabelecem condições apenas para o titular da conta reportando as 

consequências do descoberto ou da ultrapassagem de crédito, exclusivamente 

para a sua conta individual, chamando-lhe “…a Conta”. 

 

5 - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO (BPI)23 

Conta do seu clausulado: 

                                                           
22 Ficha de informação normalizada – 15-01-2020 

23 https://www.bancobpi.pt/particulares 

https://www.bancobpi.pt/particulares
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“a) CONTA À ORDEM BPI24 

Facilidades de descoberto – não aplicável 

Ultrapassagem de crédito - Dependente de decisão casuística a 
tomar pelo Banco BPI. 

O reembolso do crédito utilizado sob a forma de descoberto é 
efetuado, pelo montante em dívida (inclui capital e juros) assim 
que se verifique um crédito em conta, ficando o Banco, desde logo, 
autorizado a regularizar o montante em dívida e os respetivos 
juros”.  

 

“CONTA VALOR BPI 25– tem domicialização de ordenado 

Facilidade de descoberto: Com a domiciliação do Ordenado, 
poderá aceder a um descoberto autorizado até 100% do valor do 
vencimento líquido domiciliado, sujeito à aceitação pelo Banco e à 
celebração de um contrato de crédito de facilidade de descoberto. 

O reembolso do crédito utilizado sob a forma de descoberto 
autorizado é efetuado mensalmente, pelo montante em dívida 
(inclui capital e juros) no dia em que o Ordenado (ou 
pensão/reforma) seja creditado, ficando o Banco, desde logo, 
autorizado a debitar nesta conta o montante do crédito utilizado 
em cada mês e os respetivos juros. 

Ultrapassagem de crédito: 

A ultrapassagem de crédito depende de aceitação pelo Banco. 
Nesse caso, serão aplicáveis as mesmas condições acima descritas 
para a facilidade de descoberto”. 

 

Nota: Estas condições de reembolso também não envolvem outras contas 

nem envolvem contitulares, sugerindo que toda a regularização se processe na 

mesma conta. 

  

                                                           
24 Ficha de informação normalizada – última atualização 01-10-2019 

25 Ficha de informação normalizada. Última atualização: 01/10/2019   
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6- SANTANDER TOTTA26 

Conta Base. 

Regula nas suas “CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA - 

pessoas singulares27: 

Conta: a conta bancária de depósito à ordem do Cliente, 
junto do Banco. 

Contas Associadas: as outras contas constituídas na 
dependência da Conta e que podem incluir outros produtos e 
serviços disponibilizados pelo Banco, tais como Aplicações 
Financeiras, qualquer concessão de crédito realizada pelo Banco e 
a Conta de Instrumentos Financeiros. 

Conta de Instrumentos Financeiros: a Conta Associada onde 
são registados e/ou depositados Instrumentos Financeiros.  

(…) 

Cláusula 12.ª - Compensação 

1. Para pagamento de quaisquer montantes, incluindo os 
resultantes de qualquer Ultrapassagem de Crédito, juros, 
comissões, taxas, impostos ou quaisquer outros encargos 
relativamente à Conta, a qualquer das Contas Associadas ou à 
execução de ordens, o Cliente autoriza o Banco a: 

a) debitar, sem notificação prévia, a Conta, que se obriga a 
manter provisionada para o efeito, ou qualquer outra conta aberta 
em seu nome e da qual o Cliente seja único titular; 

b) antecipar o vencimento de depósitos a prazo, de que seja ou 
venha a ser único titular junto do Banco, e proceder ao débito das 
quantias em dívida; 

c) em seu nome e representação, resgatar, cancelar ou vender, 
nos termos da Cláusula 40.ª (Conta de Instrumentos Financeiros), 
a totalidade ou parte das Aplicações Financeiras ou dos 

                                                           
26 https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares.html 

 

27 - Ref- BST-IE50003108 (07/01/2020) 

https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares.html
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Instrumentos Financeiros, conforme aplicável, que estejam 
depositados ou registados exclusivamente em seu nome nas Contas 
de Instrumentos Financeiros ou em contas meramente operativas, 
junto do Banco, devendo este, para o efeito, comunicar-lhe a sua 
intenção com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
momento a partir do qual o Banco fica autorizado a proceder ao 
respetivo bloqueio até ao exercício da mencionada compensação. 
2. O Banco compromete-se a utilizar as faculdades referidas no 
número anterior de acordo com critérios de razoabilidade, tendo 
em conta as circunstâncias do caso concreto. 

Cláusula 13.ª - Provisão insuficiente 

(…) 

5. Os Clientes, independentemente do tipo e das condições de 
movimentação da Conta, são solidariamente responsáveis pelo 
pagamento de quaisquer quantias relativas à Ultrapassagem de 
Crédito nela ocorrida”. 

 

Nota:  

A cláusula 12ª sugere a responsabilidade exclusiva do cliente único titular da 

conta pela dívida resultante da ultrapassagem de crédito, mas o nº5 da cláusula 

13ª confere um verdadeiro “cheque em branco” ao banco permitindo-lhe 

corresponsabilizar os contitulares pelo débito daquele, uma vez que não seja 

normalizado pelo primeiro.  

Assim, os clientes de contas coletivas, independentemente do tipo de conta 

e das condições de movimentação da conta - que tanto pode ser conta solidária 

como conta conjunta - são solidariamente responsáveis pela ultrapassagem de 

crédito da conta dum só titular. 
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7 - CTT BANCO28 

De acordo com a sua Ficha de Informação Normalizada (FIN) - 

DEPÓSITOS À ORDEM – CONTA BANCO CTT29: 

“Facilidades de Descoberto 

- Possibilidade de aceder a um limite de facilidade de 
descoberto na Conta Banco CTT (ou seja, dispor de fundos que 
excedam o saldo da conta), em função do valor do ordenado ou 
pensão mensal automaticamente domiciliado. 

Condições de Reembolso: O reembolso do crédito utilizado 
sob a forma de descoberto autorizado é efetuado mensalmente, 
pelo montante em dívida (inclui capital e juros) no dia em que seja 
creditado o ordenado ou a pensão, ficando o Banco, desde logo, 
autorizado a debitar nesta conta o montante do crédito utilizado 
em cada mês e os respetivos juros, (…) 

Ultrapassagem de crédito-  

A utilização de fundos que excedem o saldo da Conta Banco 
CTT ou o limite da facilidade de descoberto (ultrapassagem de 
crédito) depende de aceitação casuística por parte do Banco, (…). 
Nesse caso, serão aplicáveis as seguintes condições: 

(…) 

Condições de Reembolso: o reembolso do crédito é devido de 
imediato após utilização pelo que todo e qualquer valor depositado 
ou transferido para crédito da Conta será, logo que disponível, 
imputado e aplicado no reembolso automático, total ou parcial, do 
crédito que se encontre utilizado, pelo montante correspondente”. 

 

Constando do Ficheiro “CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATO DE 

DESCOBERTO BANCÁRIO entre o Banco CTT e o cliente”:30 

“I. TERMOS GERAIS 

                                                           
28 https://www.bancoctt.pt/ 

29 Ref.- BCTTGCC05121 

30 Ref.- BCTTGCC01312 

https://www.bancoctt.pt/
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1. Âmbito de aplicação 

O presente documento contém as cláusulas contratuais gerais e 
específicas aplicáveis a todos os contratos de descoberto bancário 
autorizado associados a uma Conta D.O. Associada, celebrados 
entre o Cliente e o Banco (melhor identificado nas Condições 
Gerais de Abertura de Conta). 

Este Contrato constitui um anexo às Condições Gerais de 
Abertura de Conta (da Conta D.O. Associada), pelo que tais 
Condições Gerais serão subsidiariamente aplicáveis a todas as 
matérias que não forem diretamente reguladas no presente 
Contrato. 

II. DESCOBERTO BANCÁRIO AUTORIZADO 

(…) 

5. Utilização e Reembolso 

5.1. A utilização do Descoberto Bancário Autorizado será 
efetuada mediante a movimentação da Conta D.O. Associada. 

(…) 

 13. Ressarcimento 

Em caso de mora ou incumprimento pelo Cliente de quaisquer 
das obrigações que para si resultam ou venham a resultar do 
presente Contrato, e sem prejuízo de quaisquer outros direitos que 
lhe sejam conferidos, o Banco, expressa e irrevogavelmente 
autorizado pelo Cliente, poderá: 

i) Debitar a Conta D.O. Associada, ou qualquer outra da 
titularidade ou cotitularidade do Cliente aberta junto do Banco, 
pela parte ou totalidade dos montantes que lhe sejam devidos e/ou 
qualquer outra conta domiciliada junto de uma entidade que se 
encontre em relação de domínio ou de grupo com o Banco de que o 
Cliente seja ou venha a ser titular, cotitular ou beneficiário 
económico”. 

Nota: Neste clausulado qualquer contitular poderá ver a sua conta coletiva 

(conjunta ou solidária) debitada pelo Banco ou por uma entidade que se 

encontre em relação de domínio ou de grupo com o Banco, para compensar a 

dívida de um cliente individual que tenha uma contitularidade com o primeiro. 
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 Assim, os clientes de contas coletivas, independentemente do tipo de conta 

e das condições de movimentação da conta - solidária ou conjunta - são 

solidariamente responsáveis pela ultrapassagem de crédito da conta dum só 

titular. 

Uma extensão do conceito “compensação de contas” a um universo de 

grupo societário. 

 

EM SUMA 

Temos clausulados onde a reciprocidade da compensação se mostra 

garantida (Caixa Económica Montepio Geral, Banco Comercial Português – 

Millennium BCP e Banco Português e Investimento-BPI), outros onde se 

mostra excluída: implicitamente (Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos) ou 

expressamente (Santander Totta e CTT BANCO). 

Apenas os primeiros estão sintonizados com os referidos Acórdãos de 

Uniformização de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (AUJ) n.º 

2/2016, de 13/11/2015 e P. nº 1077/14.7TVLSB.L1.S1 de 19-10-2017, pois que, 

a garantia da reciprocidade da compensação, é afinal, a outra face da proteção 

que estes consagram a terceiro de boa-fé.  

De acordo com esta jurisprudência sem reciprocidade o banco não pode 

compensar-se com contas solidárias. 

A reciprocidade de créditos pressupõe que a compensação apenas possa 

abranger a dívida do declarante, não a de terceiro. Sendo declarante o titular de 

conta individual e sendo terceiro o contitular da conta solidária. 
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X – REFLEXÃO DO CASO PRÁTICO 

Como responder então à questão colocada no início deste trabalho? 

Seguindo a linha de pensamento de que a dificuldade da “retirada” da mãe 

como “contitular” em conta coletiva que mantém com um dos filhos, se prende 

unicamente com o regime compensatório que o banco fez constar do clausulado 

contratual, tal retirada será mais fácil de concretizar se o banco em causa não 

corresponsabilizar os contitulares pelos débitos individuais de um deles. 

Se no clausulado contratado com o banco, os contitulares “tiverem 

assumido” essa responsabilidade, permitindo ao banco “compensar-se” – 

compensação sem reciprocidade – com o saldo total ou com o saldo parcial 

(titularidade presumida) da conta coletiva solidária, a retirada da conta de um 

contitular representará para o banco uma perda de garantias, o que contende 

com a lógica bancária, uma lógica empresarial.  

Nos nossos exemplos, apenas a CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO 

GERAL, o BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS – MILLENNIUM BCP e o 

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO (BPI) permitirão, com maior 

facilidade, a retirada de um cliente da conta coletiva. 

Os demais criarão dificuldades. 

Improcedendo a via negocial, restará aos interessados o recurso à via 

judicial, onde a jurisprudência uniforme se afirmará a favor da sua pretensão, 

declarando nulas as cláusulas contratuais gerais que autorizam o banco a 

compensar o seu crédito sobre o saldo de conta coletiva solidária de que filho 

seja contitular com a mãe. 

Jurisprudência que tem a nossa concordância.  

Se dúvidas tivessemos, a mera leitura dos clausulados contratuais acima 

transcritos, com conteúdos dúbios e subentendimentos vários, dissipá-las-iam.  

Dificilmente a autonomia da vontade alcança neles o seu conteúdo. 

Anabela Luna de Carvalho (abril de 2020) 
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“Exige-nos alguma improvisação e criatividade,  

mas nunca senti um esforço coletivo, como agora, para que as coisas não 

paralisem,  

porque os tribunais não podem paralisar numa época de exceção”  

(Mariana Coimbra Piçarra, Juíza de Direito, Público, 26/3/2020) 

 

“Os tribunais comuns mantêm-se, na vigência daqueles estados  

(estado de sítio e estado de emergência), 

 no pleno exercício das suas competências e funções.” 

(Artigo 22.º da Lei nº44/86, de 30-9, Regime do Estado de emergência) 

 

Não existirão, nunca, suficientes regras abstractas para cada uma das 

situações urgentes que estão e poderão vir a estar para ser decididas nos 

Tribunais.  

A necessidade de intervenção judicial será vista caso a caso. 

Serão os juízes, estou certo, que farão ver à sociedade que, quando foi 

necessário,  

lá estiveram como sempre: imprescindíveis. 

(Filipe Marques, Juiz de Direito, 18/3/2020) 

 

“A hipocrisia é a última homenagem 

que o vício presta à virtude”  

(François de La Rochefoucauld) 

 

O texto que se segue tem apenas como escopo servir de contributo, modesto 

que seja, para a discussão, que se tem tornado mais viva do que seria expectável 

(o que não deixa de ser um bom sinal, face aos tempos que correm), sobre a 

questão da suspensão dos prazos processuais, durante o período de excepção que 

o nosso país enfrenta, em especial no que toca aos processos da jurisdição do 

comércio, tendo sobretudo como respaldo, ainda que não exclusivamente, a 

interpretação da Lei 1-A/2020, de 19-3. 
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1. CRONOLOGIA 

Crê-se que a resolução da questão proposta, que no essencial depende da 

interpretação do art. 7º da referida lei, sai claramente beneficiada com o recurso, 

ainda que breve, à descrição da sequência dos factos mais importantes que 

antecederam a publicação daquele normativo. 

Este sumário da cronologia relevante, que se circunscreve a Março do 

corrente ano, inicia-se com a adopção, nos primeiros dias do mês, nos nossos 

tribunais, dos designados planos de contingência para responder ao cenário de 

epidemia pelo novo coronavírus (Covid-19), cuja aplicação perdurou até que o 

agravamento da situação sanitária na Europa conduziu a Organização Mundial de 

Saúde a declarar, no dia 11, que a doença havia atingido o nível de pandemia, face 

aos níveis alarmantes da sua propagação. 

Então, e essencialmente com fundamento nessa declaração, o Conselho 

Superior da Magistratura, que no mesmo dia (com a divulgação nº67/2020) 

integrara a decisão sobre o eventual adiamento de diligências judiciais no âmbito 

da competência funcional dos Srs. Magistrados judiciais, altera a sua posição, no 

final do dia 11, lançando a divulgação nº69/2020. 

E nela determinou ou sugeriu (1) que nos tribunais de 1.ª instância apenas 

deverão ser realizados os actos processuais e diligências nos quais estejam em causa 

direitos fundamentais, sem prejuízo da possibilidade de realização do demais serviço 

a cargo dos Srs. Juízes(as) que possa ser assegurado remotamente. 

Tornava-se necessário, todavia, esclarecer o sentido da ansiada decisão (2), 

pelo que, em aditamento a tal divulgação, o CSM densificou quais os actos e 

diligências que se inseriam nos direitos fundamentais (3) e clarificou que todo o 

                                                           
1 Para quem entenda que as divulgações do CSM – que na verdade constituem decisões 

simplificadas do Seu Vice-Presidente – não são obrigatórias para os juízes. 

2 Tomada quando, por exemplo, várias universidades já haviam cessado as aulas 

presenciais e já se instalara o clamor social revindicando o encerramento imediato das 

escolas. 

3 - Todo o serviço urgente referido no artigo 36º nº2 da LOSJ: 
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restante serviço a cargo dos Senhores Magistrados Judiciais será assegurado pelos 

mesmos remotamente, designadamente através do sistema VPN. 

Apenas dois dias depois, o Governo declara o país em estado de alerta. 

Simultaneamente, aprova e faz publicar o DL nº10-A/2020, de 13-3, 

prevendo medidas temporárias e excepcionais perante a situação epidemiológica 

do Covid-19, que consagrou, em tema de actividade dos tribunais, um regime 

específico, algo burocrático, de justo impedimento (art. 14.º) e fez coincidir a 

suspensão de prazos para a prática de actos processuais com o eventual 

encerramento das instalações (art. 15.º). 

No dia seguinte, por decisão da DGAJ, os oficiais de justiça cuja presença não 

fosse indispensável a assegurar o serviço urgente são autorizados a ficar em casa, 

reduzindo-se de forma significativa o número de funcionários que comparecem 

nos tribunais (4), os quais passam a organizar-se em turnos. 

A sucessão vertiginosa de acontecimentos acompanhava a rapidez do avanço 

da epidemia, deixando clara a insuficiência das medidas tomadas até então (5), e 

convocava a necessidade imediata de reformulação do regime aprovado. 

E assim se explica que o Governo, ainda a 14 de Março, tenha lançado a 

Proposta de Lei 17/XVI, a qual previa um regime diverso e mais detalhado sobre 

os prazos processuais, no art. 7.º do projectado diploma. 

 

                                                           
- Diligências processuais relativas a menores em risco ou tutelares educativos de 

natureza urgente; 

- Diligências/julgamentos de arguidos presos 

- Todas as demais diligências, de qualquer jurisdição, que os Ex.mos Senhores Magistrados 

Judiciais, no seu prudente arbítrio, entendam dever ser realizadas nas quais possa estar em 

causa direitos fundamentais ou sejam destinadas a evitar dano irreparável, designadamente 

prescrições processuais. 

4 No Juízo de Comércio de Anadia, por exemplo, o número de senhores funcionários 

presentes na secretaria reduziu-se drasticamente de 13 para 3. 

5 Cuja ineficiência foi destacada, entre outros, pelo Conselho Regional do Porto da Ordem 

dos Advogados, no seu comunicado de 20/3/2020, disponível em linha. 
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Rezava assim:  

1- Aos atos processuais e procedimentais que devam ser praticados 

no âmbito dos processos, procedimentos, atos e diligências que corram 

termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, 

tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de 

resolução alternativa de litígios, aplica-se o regime das férias judiciais 

até à cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e 

tratamento da infeção epidemiológica por SARS-Cov2 e da doença 

COVID-19, conforme determinada pela autoridade nacional de saúde 

pública.  

2 - Excetua-se do disposto no número anterior a prática de atos 

necessários à execução das medidas de prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-Cov2 e da 

doença COVID-19, bem como os destinados a assegurar o normal 

funcionamento dos serviços.  

3 - O disposto no presente artigo aplica-se a cartórios notariais e a 

conservatórias, bem como a serviços e entidades administrativas, no 

estrito âmbito de procedimentos contraordenacionais, respetivos atos e 

diligências.  

4 - O disposto no presente artigo aplica-se, ainda, com as 

necessárias adaptações, aos prazos administrativos que corram a favor 

de particulares. 

De tal projecto, logo discordou a Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

(no ofício de 17/3), por considerar que o regime legal das férias judiciais não era 

o adequado para o período de crise epidemiológica, face ao elevado número de 

processos legalmente qualificados como urgentes, e porque o teor da norma em 

questão era incompatível com os termos da deliberação do Conselho Superior da 

Magistratura nº69/2020.  
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Por isso, pugnou pela consagração de redação diversa que deve antes prever 

a suspensão de todos os prazos judiciais e da realização de actos processuais, 

exceptuando (1) todos os que possam ser praticados remotamente, (2) os previstos 

nos artigos 36º nº 2 da Lei nº 62/2013 (LOSJ) e 53º nº 1 do Decreto-Lei nº 49/2014 

(Regulamento da LOSJ) e ainda (3) os que sejam susceptíveis de provocar prejuízo 

irreparável nos direitos fundamentais. 

Outras associações pronunciaram-se sobre o diploma e, entre elas, a APMJ 

veio propor um regime ainda mais radical de suspensão de prazos, relativo a todos 

os processos, incluindo os urgentes, e que se estendia inclusivamente aos prazos 

de prescrição e de caducidade (6). 

Pouco tempo depois, no dia 18 de Março, Portugal é declarado em estado de 

emergência, por decisão do Presidente da República. 

E é neste contexto que a Assembleia da República decide aprovar a Lei nº1-

A/2020, publicada no dia seguinte e na qual a norma relativa à suspensão dos 

                                                           
6 Artigo 1.º Âmbito material O presente diploma aplica-se aos atos processuais e 

procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos, procedimentos, atos e 

diligências que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, 

tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de 

litígios, cartórios notariais, conservatórias, serviços e entidades administrativas, no âmbito 

de procedimentos contraordenacionais, respetivos atos e diligências e no âmbito de 

procedimentos, atos e diligências regulados pelo Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e demais legislação administrativa. 

Artigo 2.º Prática de atos e prazos em curso 1- Na vigência da situação de alerta ou de estado 

de emergência não se praticam atos processuais e encontram-se suspensos os prazos 

relativos a atos processuais em curso, cujo decurso do período remanescente se inicia com 

a publicação, em Diário da República, da declaração de cessação da situação de alerta ou do 

estado de emergência. 2- O referido no número anterior constitui causa de suspensão dos 

prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos e procedimentos descritos no 

artigo primeiro. 3- O referido no número um deste artigo aplica-se a processos de natureza 

urgente, excetuando-se aqueles em que, no âmbito da tutela de direitos, liberdades e 

garantias, esteja em causa a vida, liberdade, integridade física e saúde mental dos/as 

intervenientes e ainda aqueles destinados a evitar dano irreparável. 
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prazos (ainda o art. 7.º) ostenta já uma redacção significativamente alterada face 

ao projecto inicial. 

Sendo em plena vigência da nova lei que, procedendo a uma súmula das suas 

posições, em tema de medidas de gestão da actividade dos tribunais no período 

de emergência, o Conselho Superior da Magistratura emite a divulgação 

nº81/2020 (7). 

 

  

                                                           
7 Considerando (…), o CSM adopta as seguintes medidas excepcionais de gestão: 

1 - Nos Tribunais Judiciais de 1a Instância deverão ser realizados os actos processuais e 

diligências nos quais estejam em causa direitos fundamentais, sem prejuízo da possibilidade 

de realização do demais serviço a cargo dos Srs. Juízes (as) que possa ser assegurado 

remotamente, tais como: 

a) – Todo o serviço urgente resultante do decretamento da situação de estado de 

emergência, previsto no D.L. o. 44/86 de 30 de Setembro; 

b) - Todo o serviço urgente referido no artigo 36o no. 2 da LOSJ; 

c) - Diligencias processuais relativas a menores em risco ou tutelares educativos de 

natureza urgente; 

d) - Diligências/julgamentos de arguidos detidos ou presos, em respeito pelas 

recomendações das autoridades de saúde, ou indispensáveis a garantir a liberdade das 

pessoas, ali se incluindo o julgamento de arguidos privados da liberdade e mediante um 

juízo de proporcionalidade que tenha em linha de conta o tempo de privação da liberdade, 

os prazos de duração da medida de coacção aplicada e as necessidades de segurança 

sanitária; 

e) - Todas as demais diligências ou atos processuais, de qualquer jurisdição, que os Exmos. 

Senhores Magistrados Judiciais, no seu prudente arbítrio, entendam dever ser realizadas nas 

quais possam estar em causa direitos fundamentais ou sejam destinadas a evitar dano 

irreparável. 

2. Sem prejuízo das situações em que a audição presencial de pessoas ou a produção de 

meios de prova se revele essencial para a descoberta da verdade material ou a justa 

composição do litigio, todas essas diligências deverão ser asseguradas, preferencialmente 

por videoconferência, videochamada ou outro meio de comunicação à distância, pelos 

respectivos Senhores Juízes titulares ou, em caso de impedimento, de acordo com as regras 

inerentes às substituições legais em vigor em cada comarca. 
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2. O ARTIGO 7.º DA LEI N.º 1-A/2020, DE 19-03 

Nos termos do nº1 do art. 7.º da lei de emergência, sem prejuízo do disposto 

nos números seguintes, aos atos processuais e procedimentais que devam ser 

praticados no âmbito dos processos e procedimentos, que corram termos nos 

tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, 

Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério 

Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de 

execução fiscal, aplica-se o regime das férias judiciais até à cessação da situação 

excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 

epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, conforme determinada 

pela autoridade nacional de saúde pública. 

Face a tal redacção, podemos concluir que o legislador, não obstante os 

pareceres de sentido diverso (designadamente, da ASJP e da AMJP), optou por 

manter a regra geral, que constava da sua proposta, no sentido de aplicar à 

actividade dos tribunais, durante o período de emergência sanitária, o regime 

legal previsto para as férias judiciais. 

Apesar de algumas vozes críticas, parece-nos justificada a insistência da lei na 

equiparação ao regime das férias judiciais: a necessidade de limitar os contactos 

entre os vários operadores judiciários e a diminuição dos meios humanos 

disponíveis, em especial nas secretarias dos tribunais, de que o legislador estava já 

ciente, obrigava-o a optar por uma regra que concedesse prioridade ao 

andamento de certos processos, em detrimento de outros. 

E para esse efeito não se vislumbra melhor critério do que a distinção, 

inerente à equiparação com o regime das férias judiciais, entre os processos 

urgentes (8) e os demais que não beneficiam de urgência legal. 

                                                           
8 No que concerne à legislação cível, de acordo com o disposto no art. 137.º/1 e  do Código 

de Processo Civil, não se praticam actos processuais durante o período de férias judiciais, 

salvo as citações e notificações, os registos de penhora e os actos que se destinem a evitar 

dano irreparável, ao passo que, segundo o art. 138.º/1 do mesmo diploma legal, os prazos 

processuais suspendem-se durante as férias judiciais, salvo se, entre o mais, se tratar de 

actos a praticar em processos urgentes. 



Data Venia A suspensão dos prazos processuais, em especial na Jurisdição do Comércio 
 

 

 

 

DV11 ∙ 141 | 

No entanto, na parte restante da norma, o legislador, diversamente, optou 

por acolher as sugestões das associações ouvidas, propostas que, no essencial, se 

limitou a acrescentar ao texto inicialmente proposto, assim tornando o art. 7.º da 

Lei nº1-A/2020, de 13-3 (9), uma amálgama complexa e susceptível de permitir 

dúvidas interpretativas, quando, face à delicadeza da situação em causa e à 

importância do tema, por versar os prazos processuais, a clareza e a segurança 

jurídicas eram absolutamente exigíveis. 

Diversidade de interpretações que, aliás, passou entretanto a percorrer todo 

o espectro de soluções possíveis da questão, desde a tese de que os prazos não 

estão suspensos, mesmo relativamente aos processos não urgentes (10), até à 

orientação, diametralmente oposta, no sentido de que a suspensão dos prazos é 

geral e implica a inexigibilidade de andamentos dos processos, mesmo os 

urgentes, salvo se versarem direitos fundamentais (11). 

Não deixa de suscitar alguma perplexidade, na verdade, o facto de no nº1 do 

art. 7.º o legislador, para disciplinar a tramitação da generalidade dos processos, 

ter optado por, timidamente, sem referência expressa à suspensão dos prazos, 

convocar a aplicação desta figura apenas pela via indirecta da equiparação ao 

regime das férias judiciais, ao passo que, no nº5, já a propósito das acções que mais 

celeridade requerem, ter afirmado, muito mais afoitamente, que nos processos 

urgentes os prazos suspendem-se. 

Todavia, mais do que criticar a opção legislativa, ao intérprete e ao aplicador 

da lei importa agora dar a coerência possível ao sentido da norma, o que passa por 

compreender, como se viu, que na sua génese estiveram contributos das mais 

diversas proveniências. 

Ora, neste conspecto, parece claro que a consagração do referido nº5 sofreu 

decisiva influência da recomendação da ASJP, por um lado, e por outro, tal como 

                                                           
9 Diploma ao qual se reportarão, doravante, as normas legais mencionadas sem 

indicação de origem. 

10 Cfr. MIGUEL ESPERANÇA PINA, in Público, 24/3/2020. 

11 Texto publicado em grupo fechado no Facebook. 
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esta, foi inspirada pela deliberação nº69/2020 do Conselho Superior da 

Magistratura. 

Ao determinar a suspensão dos prazos nos processos urgentes, o legislador, 

embora sem abandonar a sua opção inicial e a regra geral adoptada, de 

equiparação da tramitação processual ao regime legal das férias judiciais, 

mostrou-se sensível ao argumento de que a aplicação desse regime, no período de 

crise epidemiológica, não seria o mais adequado à correcta ponderação dos 

interesses e riscos, tendo em conta o elevado número de processos a que a lei atribui 

natureza urgente, e determinaria a prática diária de inúmeros actos processuais e 

diligências, que implicam presença física e contacto pessoal próximo (ofício da ASJP 

de 17/3). 

Mas, mais importante ainda, a lei tomou em consideração que, também de 

acordo com o que lhe foi transmitido no ofício de 17/3, por parte da ASJP, o 

regime proposto era contraditório com os termos das deliberações aprovadas pelo 

Conselho Superior da Magistratura, que determinou a realização dos actos 

processuais e diligências nos quais estejam em causa direitos fundamentais, sem 

prejuízo da possibilidade de realização do demais serviço que possa ser assegurado 

remotamente (Divulgação n.º 69/2020). 

Assim se compreendendo, pois, que o citado nº5 do art. 7.º tenha vindo 

acompanhado de duas excepções, o que parece inteiramente claro em face das 

expressões gramaticais que usou: Nos processos urgentes os prazos suspendem-se, 

salvo nas circunstâncias previstas nos n.os 8 e 9. 

Segundo o disposto no nº8, sempre que tecnicamente viável, é admitida a 

prática de quaisquer atos processuais e procedimentais através de meios de 

comunicação à distância adequados, designadamente por teleconferência ou 

videochamada.  

E de acordo com o nº9, no âmbito do presente artigo, realizam-se apenas 

presencialmente os atos e diligências urgentes em que estejam em causa direitos 

fundamentais, nomeadamente diligências processuais relativas a menores em risco 

ou a processos tutelares educativos de natureza urgente, diligências e julgamentos de 
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arguidos presos, desde que a sua realização não implique a presença de um número 

de pessoas superior ao previsto pelas recomendações das autoridades de saúde e de 

acordo com as orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes. 

É assim inquestionável, salvo melhor opinião, que a regulação contida nos 

nº5, 8 e 9 teve a sua fonte de inspiração mediata na deliberação do CSM nº69/2020 

e, portanto, muito sinteticamente, no princípio essencial de que nos tribunais de 

1.ª instância apenas deverão ser realizados os actos processuais e diligências 

(presencialmente, bem entendido) nos quais estejam em causa direitos 

fundamentais, sem prejuízo da possibilidade de realização do demais serviço a cargo 

dos Srs. Juízes(as) que possa ser assegurado remotamente. 

Todavia, mesmo a fonte mais próxima de influência do regime legal 

aprovado, constituída, como se disse, pelo ofício de 17/3/2020 da ASJP, apontava 

claramente no mesmo sentido. 

Pois que pugnava pela suspensão de todos os prazos judiciais e da realização 

de actos processuais, mas com três excepções: (1) todos os (actos) que possam ser 

praticados remotamente, (2) os previstos nos artigos 36º nº 2 da Lei nº 62/2013 

(LOSJ) e 53º nº 1 do Decreto-Lei nº 49/2014 (Regulamento da LOSJ) e ainda (3) os 

que sejam susceptíveis de provocar prejuízo irreparável nos direitos fundamentais. 

A teleologia destas excepções ao regime da suspensão dos prazos, por outro 

lado, também parece clara e absolutamente fundada, ainda que se possa discutir 

a extensão com que aquelas acabaram por ser adoptadas. 

Assim, no caso do nº8, é justificado o prosseguimento do processo, sem 

suspensão dos seus prazos, porque os respectivos actos podem ser praticados 

remotamente, pelo tribunal e pelas partes, sem que os operadores judiciários 

tenham de estabelecer contacto directo ou presencial e, dessa forma, sem que a 

tramitação processual envolva riscos de desvio às medidas de contenção da 

propagação da epidemia. 

Do mesmo passo, na situação prevista no nº9, é já a devida ponderação dos 

interesses em jogo que está em causa, prevendo-se a realização de diligências 
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presenciais, ainda que com algum risco (o qual, sem embargo, naturalmente se 

pretende circunscrito) para a saúde dos sujeitos processuais, em ordem à tutela 

de outros direitos fundamentais. 

No primeiro caso, nenhum perigo é causado à saúde pública, porque tudo é 

praticado à distância, com recurso aos meios disponíveis e, desde logo, os 

informáticos, como o Citius, o VPN e a videoconferência.  

No segundo, o risco para a saúde pública é mitigado da forma mais rigorosa 

possível (o que envolve um árduo trabalho de preparação das diligências por parte 

dos Juízes), mas não é inteiramente eliminado por respeito a outros valores que, 

na perspectiva do legislador, também representam direitos fundamentais, e por 

isso apenas quando estes estejam em causa admite a realização de audiências 

presenciais. 

Qualquer um dos casos, no entanto, funciona claramente – face à letra, ao 

espírito e à descrita cronologia do preceito legal – como travão à suspensão dos 

prazos nos processos a que respeita. 

Não podemos acompanhar, por isso, e salvo melhor opinião, a ideia de que o 

nº8 do art. 7.º se refere apenas “a atos relativos a produção de prova e não já, por 

exemplo, à prolação à distância e por meios electrónicos de despachos e decisões 

judiciais, só assim se podendo compreender a menção expressa a meios de 

comunicação à distância adequados” (12). 

Com efeito, para além de tudo o que já ficou exposto, essa limitação não tem 

suficiente correspondência com a letra da lei, pois parece inequívoco que a via 

electrónica, os avisos postais e as transmissões por telecópia, previstos no art. 

144.º do CPC como principais formas da prática dos actos processuais, são meios 

de comunicação (à distância, naturalmente). 

Da mesma forma, mal se compreende que se atribua aos exemplos indicados 

na parte final da norma o sentido de restringir o alcance particularmente 

                                                           
12 JOSE JOAQUIM FERNANDES OLIVEIRA MARTINS, A Lei nº1-A/2020 de 19 de Março – uma 

primeira leitura e notas práticas, Julgar On line, Março de 2020. 
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abrangente da estatuição constante no seu segmento inicial (prática de quaisquer 

atos processuais e procedimentais). 

Acresce, decisivamente, que tal restrição – de aplicação do nº8 somente aos 

actos de produção de prova – e salvo o devido respeito, produziria resultados 

incoerentes, e alheados dos interesses materiais em jogo, pois permitiria o 

prosseguimento do processo que estivesse na fase do julgamento, se fosse 

tecnicamente viável a sua realização à distância, mas já impediria o andamento de 

uma acção que se encontrasse no saneamento, mesmo que tudo pudesse ser 

praticado remotamente. 

Quando, ao invés, parece claro que o legislador, referindo-se expressis verbis 

à teleconferência e à videochamada, a empregar na fase derradeira do processo 

em primeira instância, para permitir o seu epílogo, também pretenderá o uso de 

análogos meios de comunicação à distância nas fases anteriores ao julgamento, 

para atingir o mesmo fim. 

Nesta linha, ainda menos podemos subscrever, também salvo o merecido 

respeito, o entendimento (13) “de que o que se procurou ressalvar no referido nº 8 

foi que, mesmo nos processos urgentes inadiáveis ou incompatíveis com a suspensão 

de prazos (i. é, os previstos no nº9), não estava excluída, sempre que tecnicamente 

viável, a prática de quaisquer actos processuais e procedimentos através de meios de 

comunicação à distância adequados, designadamente por teleconferência ou 

videochamada”. 

Na verdade, para além de desconforme com a evolução histórica e a ratio legis 

que acima associamos à norma em questão, a referida orientação choca, salvo 

melhor opinião, com o seu elemento literal. 

Desde logo, porque nada autoriza – onde a lei não distingue, como se sabe, 

o intérprete não deve distinguir – esta espécie de subalternização que cria para a 

cláusula do nº8 do art. 7.º, em relação à do seu nº9, para sustentar que a primeira 

                                                           
13 Cfr. nota 11. 
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serve apenas de complemento aos meios de produção de prova previstos no 

segundo. 

Com efeito, ambos esses números estão em plano de total paridade na 

estrutura da referida norma legal e ambos estão claramente consagrados como 

excepções à aplicação da regra do nº5, pensando nós que aqui o texto da lei (em 

especial, a expressão salvo) não se presta a quaisquer equívocos. 

Acresce que também esta tese conduz a resultados incompreensíveis na 

aplicação do nº8, uma vez que permite o prosseguimento dos processos quando 

seja possível a prática de actos de prova por teleconferência ou videochamada, 

mas já não admite o andamento das acções que apenas dependam de actos a 

praticar à distância, através do Citius ou do VPN. 

Não se nega que os números 8 e 9 sejam harmonizáveis, pois o preceito legal 

em referência não exclui (14) que nos processos referidos no segundo, também 

designados de urgentíssimos, se possam usar os meios de comunicação à distância 

mencionados no primeiro. 

Do que se discorda é da ideia de reduzir o alcance do nº 8 à condição de mera 

alternativa à forma de realização das audiências e diligências nos processos 

referidos no nº9, tanto mais que, para além das questões materiais já expostas, 

desse modo, como é evidente, e considerando agora uma perspectiva meramente 

formal, não se justificaria a criação de um número autónomo para o efeito, nem 

se compreenderia o emprego das expressões salvo nas circunstâncias previstas nos 

ns. 8 e 9 que se encontram no seu número 5. 

Para além de que não se descortina interesse atendível na paralisia a que esta 

orientação conduziria, na tramitação de processos que a lei considera urgentes, e 

não se encontrem na fase do julgamento, quando também nas outras etapas os 

actos podem ser praticados sem risco para a saúde pública. 

                                                           
14 Essa exclusão, todavia, pode é resultar da interpretação das regras adjectivas 

especificamente aplicáveis ao processo, em especial o criminal, por aplicação das normas 

do Código de Processo Penal, por exigências de imediação com a prova ou para tutela das 

garantias de defesa dos arguidos. 
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Ou, pelo menos, discorda-se que essa completa paralisia tenha sido 

pretendida pelo legislador, tendo em conta, desde logo, a insistência na 

consagração da regra geral de equiparação ao regime das férias judiciais e o não 

acolhimento de propostas que propugnavam a suspensão de todos os prazos, 

incluindo em processos urgentes, salvo quando estivessem em causa direitos 

essenciais ou a prevenção de dano irreparável (15). 

Compreende-se que esta orientação pretenda acautelar a profusão de 

situações de incerteza quanto à contagem dos prazos, mas não se crê que esse 

interesse, eminentemente adjectivo, e que na verdade em qualquer caso irá ser 

posto em causa, em função da inépcia do legislador na elaboração do art. 7.º, deva 

conduzir a uma paralisia total da actividade judicial e se deva sobrepor à satisfação 

dos direitos materiais dos cidadãos e empresas que dependam do andamento dos 

processos de natureza urgente. 

Para além da notória contradição, salvo o devido respeito, entre a ideia de 

estarmos perante um “quadro em que, quer juízes, quer advogados, quer 

funcionários judiciais, pese embora com restrições decorrentes do quadro de 

emergência nacional, não se encontram de férias e como tal, aparentemente, 

impedidos de praticar plenamente os seus respectivos actos”, donde que “não haveria 

qualquer justificação para distinguir entre os processos urgentes e não urgentes”, e a 

consequência que lhe é dada, no sentido de que “a generalidade das diligências e 

dos prazos judiciais estarão efectivamente suspensos, incluindo nos processos 

urgentes”. 

De facto, para se ser coerente com a ideia de que os diversos operadores 

judiciários não se encontram de férias (16) e estão em condições de exercer as suas 

funções, ainda que com algumas restrições, teria necessariamente de se concluir 

que os processos devem prosseguir, pelo menos na sua maioria. 

                                                           
15 Como se viu, era essencialmente neste sentido a proposta do regime excepcional da 

APMJ. 

16 Partilhamos evidentemente a ideia de que os Magistrados judiciais não estão de férias 

(cfr. JOSÉ JOAQUIM FERNANDES OLIVEIRA MARTINS, Ob. cit., p. 4) 
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Mais, tudo leva a crer que o legislador tenha considerado, ao aprovar o art. 

7.º, os constrangimentos que se sentiam nos tribunais, em especial quanto à 

presença de oficiais de justiça, razão pela qual sempre teria de encontrar um 

critério para garantir o andamento de alguns processos, em detrimento de outros, 

escolha na qual optou, bem ou mal, pelo regime das férias judiciais. 

Finalmente, para concluir este ponto, importa ter em consideração que, na 

divulgação nº69/2020, cuja influência foi notória, como se viu, na consagração dos 

nº5, 8 e 9 do art. 7.º da lei de emergência, o Conselho Superior da Magistratura 

decidiu ou recomendou que os Magistrados Judiciais permanecessem em casa, 

sobretudo na Jurisdição Cível, Comercial e Laboral, sem estar a cuidar do 

respectivo direito ao descanso. 

Ao invés, logo salvaguardou que a não realização das diligências presenciais 

era preconizada sem prejuízo da possibilidade de realização do demais serviço a 

cargo dos Srs. Juízes(as) que possa ser assegurado remotamente. 

E de tal maneira essa foi a sua ideia essencial que, na proposta dirigida à 

Assembleia da República, e que aparentemente foi acolhida pelo legislador no seu 

núcleo essencial, a ASJP pugnou pela suspensão de todos os prazos judiciais e da 

realização de actos processuais com excepção, entre o mais, de (1) todos os que 

possam ser praticados remotamente. 

De modo que, embora no âmbito de outras jurisdições os sacrifícios 

requeridos aos Juízes sejam realmente maiores, face à necessidade de realização 

de diligências em condições particularmente difíceis, é natural que também a 

Jurisdição do Comércio empregue o esforço necessário para garantir a tramitação 

dos seus processos, partilhando com os demais a tarefa de evitar que os tribunais 

possam paralisar em época de excepção e que a afirmada imprescindibilidade dos 

juízes constitua palavra vã. 
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3. APRECIAÇÃO CASUÍSTICA 

Em face da exposição antecedente, somos a concluir, em breve síntese, que 

os prazos estão suspensos, salvo, entre o mais, no que tange aos processos 

legalmente qualificados como urgentes cujos actos possam ser praticados 

remotamente ou à distância. 

Importa agora, centrando a atenção na Jurisdição do Comércio, ponderar a 

aplicação deste critério geral para cada caso ou em relação a categorias de 

processos que, face à similitude das suas características essenciais, possam ser 

agrupados e merecer tratamento idêntico. 

 

3-a) Processos para apreciação da situação de insolvência 

No âmbito dos processos em fase de apreciar a eventual verificação dos 

requisitos que justificam a declaração de insolvência, é possível incluir as 

insolvências por apresentação (art. 18.º do CIRE) e as insolvências requeridas 

(art. 20.º do CIRE). 

O primeiro fundamento para que estes processos devam prosseguir os seus 

termos é, naturalmente, a sua natureza urgente (art. 9.º/1 do CIRE), associada à 

possibilidade de, no decurso da sua tramitação, os actos a praticar serem levados 

a efeito à distância, como sucederá, tipicamente, nos casos de insolvência por 

apresentação e nas insolvências requeridas que não tenham sido objecto de 

oposição. 

Todavia, também a devida ponderação dos interesses em jogo é susceptível 

de confirmar claramente, a nosso ver, a necessidade de garantir a tramitação 

destes processos, mesmo em época de emergência, quando esteja em apreciação 

a questão de declarar ou não a insolvência do devedor. 

Em primeiro lugar, parece existir alguma uniformidade quanto ao 

prosseguimento dos procedimentos cautelares neste período, com base no 

entendimento de que neles está em causa a prevenção de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 
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Ora, se bem pensamos, não existe motivo legítimo para minorar a 

importância dos processos de insolvência, em comparação com a relevância dos 

mencionados procedimentos cautelares. 

Tomando como exemplo o arresto, porventura a medida cautelar por 

excelência, pelo menos na tutela dos direitos de crédito, verifica-se que nele o 

interesse protegido é o justificado receio de perda da garantia patrimonial por 

parte do credor (arts. 391.º/1 e 392.º/1 do CPC). 

No entanto, nas insolvências, sobretudo nas requeridas, a prevenção da 

perda da garantia patrimonial do crédito também está presente, com a diferença 

de que isso sucederá, as mais das vezes, não só a título de justificado receio, mas 

inclusivamente já na forma consumada, e com afectação de uma miríade de 

direitos, pertencentes a uma multiplicidade de credores. 

Basta ter presente, para assim concluir, as causas de declaração falimentar 

previstas nas alíneas c), d) e e) do art. 20.º/1 do CIRE e o facto de, na maioria dos 

processos de insolvência, os direitos dos credores permanecerem insatisfeitos, no 

todo ou em parte significativa, finda a liquidação. 

Por outro lado, as insolvências por apresentação podem envolver, e 

envolvem as mais das vezes, situações dramáticas de penúria financeira, em que a 

satisfação de necessidades básicas do devedor poderá estar em risco, 

nomeadamente, em função da realização de penhoras, cujo prosseguimento 

apenas a declaração falimentar, mercê do disposto no art. 88.º/1 do CIRE, é capaz 

de sustar. 

Acresce que, também no âmbito dos processos de insolvência, e como é 

sabido, pode haver lugar à aplicação de medidas cautelares, destinadas, não a 

acautelar o risco de perda da garantia patrimonial do crédito – que, como se viu, 

está presente na generalidade das insolvências e, sobretudo, nas requeridas por 

algum legitimado – mas outro tipo de periculum in mora, que tem em vista 

impedir, pelo desenvolvimento do processo sem decisão, o agravamento da 

situação patrimonial do devedor” (art. 31.º/1 do CIRE). 
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Sendo certo que, muito embora o recurso a tais medidas cautelares, tendo 

em conta, desde logo, mas não só, o enquadramento sistemático do art. 31.º do 

CIRE, encontre a sua sede, tipicamente, nas insolvências requeridas, é ainda 

possível a sua aplicação, pelo menos segundo autorizada doutrina que o defende 

(17), mesmo nas insolvências por apresentação ou desencadeadas pelo próprio 

devedor. 

Por fim, importa ter em conta que as medidas cautelares, como 

expressamente refere o art. 31.º/1 do CIRE, podem ser aplicadas pelo juiz mesmo 

oficiosamente. 

Assim sendo, segundo pensamos, os processos de insolvência, requerida ou 

por apresentação, merecem pelo menos o mesmo tipo de tratamento prioritário 

dado aos procedimentos cautelares. 

E, por outro lado, devem ser tramitados e conclusos no período de 

emergência – e isso, face ao acima exposto, mesmo que não se partilhe do 

entendimento de que o prosseguimento dos processos está consagrado, nesta 

época de pandemia, para os processos urgentes cuja tramitação possa ser 

garantida remotamente, pois neles estão em causa, ou podem estar, situações de 

dano irreparável ou de difícil reparação. 

Competindo à secção, por isso mesmo, concluir tais processos ao juiz para 

que, pelo menos, ele possa ponderar sobre a aplicação, oficiosamente ou a 

requerimento, de medidas cautelares. 

Sem que tenha qualquer justificação, a nosso ver, a ideia de que tal conclusão 

do processo apenas deverá suceder se houver pedido de aplicação dessas medidas: 

por um lado, porque elas podem ser aplicadas por decisão oficiosa do juiz e, por 

outro, na medida em que não parece fazer sentido obrigar o requerente a forçar a 

alegação dos factos destinados a justificar o receio da prática de actos de má gestão, 

                                                           
17 ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, UM CURSO DE DIREITO DA INSOLVÊNCIA, 2015, pp. 80-

1. 
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porventura deturpando-os, para apenas assim ganhar o direito a que o seu 

processo de insolvência seja apreciado. 

Tanto mais que, segundo se crê, a aplicação de medidas cautelares, que já é 

verdadeiramente excepcional, ficaria ainda mais dificultada ao requerente, para 

quem subscreva entendimento diverso do nosso, pois se ela pode ser antecedida 

do cumprimento do contraditório, em atenção à importância deste princípio, ou 

pode carecer, face à insuficiência dos documentos, da produção de prova pessoal, 

inclusivamente em audiência de julgamento (18), a respectiva procedência teria 

ainda de enfrentar os obstáculos acrescidos (e em princípio intransponíveis) 

resultantes de eventual juízo que pugnasse pela inviabilidade de um ou de outra, 

em período de emergência sanitária. 

Mas também deve a secção lavrar termo de conclusão nestes processos, em 

nosso entender, para que o juiz decida sobre a procedência do pedido de 

declaração da insolvência. 

Na verdade, havendo motivos para indeferir o pedido, não terá qualquer 

sentido paralisar o andamento do processo e obrigar o requerido a suportar os 

efeitos particularmente nocivos que as mais das vezes estão associados à mera 

pendência de um processo de insolvência. 

Tal como, existindo motivos para decidir pela procedência do pedido, não 

será razoável travar os importantes efeitos pessoais e patrimoniais (arts. 81.º e 

segs. do CIRE) inerentes à declaração falimentar, para o devedor, para os seus 

bens e para as acções e contratos em que seja parte e, igualmente, para garantia e 

protecção dos direitos dos credores. 

E isto, segundo entendemos, quer na insolvência por apresentação, quer na 

insolvência requerida em que o devedor tenha confessado o pedido, ou na qual, 

decorrido o prazo legal (19), ele não tenha deduzido oposição. 

                                                           
18 Cfr. o nosso A EQUIDADE NA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, 2015, pp. 

107ss. 

19 E, segundo é nossa opinião, mesmo que o final do prazo para oferecimento da oposição 

tenha já decorrido ao abrigo da vigência da lei de emergência. Neste particular, deparamo-
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Designadamente, padecerá de manifesta iniquidade, e ausência de 

fundamento legal, a opção de retardar a declaração falimentar, e a produção dos 

seus efeitos que não dependam do trânsito em julgado da sentença (20), com base 

na circunstância de, eventualmente, o oficial de justiça competente não poder ou 

não querer proceder à afixação dos éditos legais, desde logo, porque ela não está 

inscrita nos fundamentos legalmente previstos com relevância para a declaração 

da insolvência (21). 

Finalmente, nada obstará a que o juiz, concluso que lhe seja o processo, 

profira despacho de citação. 

Na verdade, os serviços postais mantêm a sua actividade e o quadro de 

solicitadores de execução e de funcionários judiciais parece suficiente para, 

pontualmente, caso se frustre a via postal, realizarem tal diligência, sem prejuízo 

da devida consideração de alguma circunstância que, no caso concreto, impeça a 

realização do acto, e sem prejuízo igualmente dos efeitos a extrair no caso de o 

requerido permanecer em situação de revelia absoluta, que um pouco mais 

adiante analisaremos. 

                                                           
nos recentemente com um processo no qual o prazo de oposição decorreu, em parte, já sob 

a vigência da Lei nº1-A/2020 e, findo ele, a devedora juntou procuração, sem apresentar 

oposição e sem nada ter requerido. Pelo que, face a tal omissão, perante a situação de 

revelia relativa e com base no pressuposto de que quem tem os meios para outorgar e juntar 

procuração, tem também os instrumentos para, se for o caso, deduzir oposição ou pelo 

menos requerer a suspensão do processo, optamos por declarar a insolvência. 

20 Desde logo, a transferência dos poderes de administração, disposição e representação 

(art. 81.º do CIRE), a realização das diligências de apreensão (art. 149.º do CIRE), a concessão 

ao administrador da insolvência dos poderes de averiguação necessários para a elaboração 

do relatório e seus anexos (art. 155.º do CIRE) e a realização das diligências de venda 

antecipada dos bens (art. 158.º/2 do CIRE). 

21 Se, como se costuma dizer, certeiramente, não é o sistema informático que deve 

influenciar o sentido das decisões, também não é a incógnita sobre o cumprimento dos seus 

deveres por parte do senhor funcionário competente que deve produzir semelhante efeito. 

Acrescente-se que não se vislumbra que a simples afixação de editais possa trazer 

problemas de saúde, pública ou para o oficial de justiça, devendo o mandado ser cumprido, 

sem prejuízo da possível invocação, que naquele deverão ficar mencionadas, de 

circunstâncias razoavelmente impeditivas do seu cumprimento, como poderá acontecer, 

temporariamente, com o número excessivo de solicitações, face à redução do quadro em 

tempo de crise. 
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Acresce, no mesmo sentido, que as diligências de citação, segundo o art. 

137.º/2 do CPC, são praticadas durante as férias, no mesmo plano dos actos 

destinados a evitar dano irreparável, o que identicamente deve suceder, mercê da 

regra geral de equiparação (art. 7.º/1), na situação de emergência. 

 

3-b) Processos especiais de revitalização, processos especiais para 

acordo de pagamento e incidentes de plano de pagamentos aos credores 

Também estas formas processuais especiais previstas no Código da 

Insolvência e Recuperação de Empresas merecem tramitação, mesmo em tempo 

de emergência, por respeito, em primeiro lugar, à sua natureza urgente (arts. 

9.º/1, 17.º-A/3, 222.º-A/3 e 255.º/3 do CIRE). 

Acresce que estão em causa procedimentos cuja tramitação deve ocorrer em 

prazos especialmente curtos, de dois ou três meses para o período de negociações 

entre devedor e credores (arts. 17.º-D/5 e 222.º-D/5 do CIRE) e de poucos dias 

para a decisão sobre a verificação, se for o caso, da situação de insolvência (arts. 

17.º-G, 222.º-G e 255.º do CIRE). 

Sendo essa especial urgência na sua tramitação reclamada ainda face aos 

interesses materiais em jogo. 

Primeiramente, porque os processos especiais de revitalização e os processos 

especiais para acordo de pagamento impedem, preferencialmente por período 

curto, o prosseguimento das acções para cobrança de créditos anteriormente 

instauradas contra o devedor, incluindo as execuções, e das insolvências (arts. 

17.º-E/1 e 6 e 222.º-E/1 e 6 do CIRE), tal como impedem, quanto aos segundos, 

a suspensão da prestação de serviços públicos considerados essenciais (art. 222.º-

E/8 do CIRE). 

No mesmo sentido, se as condições económicas do devedor e as expectativas 

de satisfação dos seus direitos, por parte dos credores, exigem a implantação, no 

mais curto prazo possível, dos planos de pagamentos propostos e aprovados, 
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também a tutela do interesse público na economia (22) peticiona a célere definição 

do estatuto do devedor e da sua eventual insolvência. 

Em segundo lugar, nos termos que acima defendemos, o prosseguimento 

destes procedimentos especiais encontra inegável respaldo na circunstância de, 

no seu desenvolvimento e para a sua decisão final, não carecerem, segundo a 

doutrina e a jurisprudência largamente maioritárias (23), da realização de 

diligências presenciais de inquirição de testemunhas e demais produção de prova 

pessoal. 

Com efeito, tais procedimentos assumem uma natureza híbrida pois, 

carecendo necessariamente de validação judicial, dependem em larga medida da 

realização de negociações conduzidas extra-judicialmente, sendo que no seu 

âmbito a decisão sobre os créditos, em regra, produz efeitos apenas para a 

computação dos direitos de voto e pode basear-se em critérios de mera 

verosimilhança (arts. 17.º-F/5, 222.º-F/3 e 256.º/3 do CIRE). 

Por isso, podem ser decididos e decorrer integralmente à distância, aqui 

incluindo naturalmente as negociações entre devedor e credores, as quais, 

realizadas sob orientação do administrador judicial, podem fazer-se, sobretudo 

numa época em que os almoços de trabalho não são recomendáveis, mediante 

simples comunicações electrónicas, justamente como é necessário, na nossa 

interpretação do nº8 do art. 7.º, para que o prazo processual não fique suspenso, 

tudo sem prejuízo da mitigação aconselhável por critérios de equidade e de 

observância do princípio do contraditório (24). 

                                                           
22 A propósito do interesse público nos processos de natureza insolvencial ou pré-

insolvencial, cfr. CATARINA SERRA, A FALÊNCIA NO QUADRO DA TUTELA JURISDICIONAL DOS 

DIREITOS DE CRÉDITO, págs. 296 e segs. 

23 Cfr. CATARINA SERRA, O PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA, 

2016, pp. 71-2. 

24 Nesta sede, deparamo-nos recentemente, já na vigência do período de emergência, com 

um processo especial de revitalização no qual, antes e durante o período de negociações, a 

administradora judicial manteve o mais absoluto silêncio, mesmo depois de notificada das 

impugnações à lista provisória de créditos. Nessas circunstâncias, e porque o prazo de 

negociações de dois meses expirou na vigência da lei de emergência, optamos por cumprir 

o contraditório, ainda que por período acentuadamente curto, para que devedora e 
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3-c) Procedimentos cautelares 

A prevenção de situações de dano irreparável ou de difícil reparação tem o 

seu campo característico de aplicação, no que diz respeito à jurisdição cível, no 

âmbito dos procedimentos cautelares, por ser próprio destes a tutela provisória 

das situações de periculum in mora. 

Ora, embora seja frequentemente indicada como fundamento para o 

prosseguimento de acções neste período de excepção e, logo, para que os 

respectivos prazos não se considerem suspensos, o que é inclusivamente 

preconizado na divulgação nº81/2020 do CSM (25), a prevenção do dano 

irreparável não encontra referência expressa no art. 7.º da lei de emergência. 

Isso não significa, no entanto, a nosso ver, que os procedimentos cautelares 

devam ficar subordinados à aplicação da regra da suspensão de prazos, nos termos 

da primeira parte do nº5 do referido preceito legal. 

Na verdade, como refere a melhor doutrina, “a expressão actos que se 

destinem a evitar dano irreparável deverá ser interpretada e aplicada como 

significando acto integrado na tramitação de um processo que a lei explicitamente 

configura e qualifica como urgente” (26). 

Assim sendo, é por força da sua natureza urgente (art. 382.º/1 do CPC), 

associada à possibilidade da prática dos actos remotamente, que as acções 

cautelares, como actos destinados a prevenir dano irreparável, deverão prosseguir 

os seus termos, mesmo em época de excepção. 

O que, segundo pensamos, deverá suceder com todos os procedimentos de 

cariz cautelar, não competindo ao julgador seleccionar algum ou alguns, entre 

                                                           
administradora judicial requeressem a prorrogação legal do prazo, ou o que tivessem por 

conveniente, sob cominação de ser declarado o encerramento das negociações, por 

aplicação do disposto no art. 17.º-G/1 do CIRE, com as legais consequências, e que poderá 

incluir, sob certos pressupostos, a eventual declaração de insolvência. 

25 Na alínea e) do ponto 1, reproduzida na nota 7. 

26 Cfr. CARLOS F. LOPES DO REGO, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 122. 
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eles, para o efeito, pois a lei não estabelece qualquer distinção entre as várias 

acções cautelares e todas se destinam à prevenção do periculum in mora. 

Nesta perspectiva, é irrelevante que, aos olhos do juiz, o perigo a evitar em 

alguma dessas acções seja mais intenso, ou incida sobre um bem jurídico que ele 

tenha por mais valioso, interessando apenas, como prossegue a citada doutrina, 

integrar um processo que a lei “configura e qualifica como urgente – sem que deva 

ter lugar a concreta alegação e demonstração da virtualidade do acto em questão 

para produzir um (concreto) dano irreparável” (27). 

Todavia, já incumbe ao julgador verificar se, no concreto procedimento 

cautelar que lhe seja concluso, estão em causa, excepcionalmente, direitos 

fundamentais, não para decidir sobre o seu prosseguimento, que como se disse 

deve estar sempre garantido, mas já para decidir sobre a possibilidade de, por 

aplicação do nº9 do art. 7.º, optar pela realização da audiência presencial. 

Em resumo, mercê da sua natureza legalmente urgente, todas as acções 

cautelares, a nosso ver, devem prosseguir os seus termos, mesmo em tempos de 

emergência, mas apenas nos limitados casos em que elas versem direitos 

fundamentais, a audiência final poderá ser presencial (nº9), sendo nos restantes, 

desde que tecnicamente possível, realizada à distância (nº8). 

Por esta via se reforçando, para concluir, a ideia de que a norma do nº5 não 

tem por efeito a suspensão da generalidade dos processos urgentes, visto que 

apenas a urgência do procedimento cautelar é capaz de constituir respaldo legal 

para garantir o seu prosseguimento. 

 

  

                                                           
27 CARLOS LOPES DO REGO, Ob. loc. cit., sublinhando ainda, expressivamente, que na base 

da qualificação legal de um processo como urgente está a ideia de que o conjunto das diligências 

a realizar nele tem como fim ou função última a prevenção de um dano que o legislador presumiu 

de irreparável para uma das partes. 
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3-d) Outros processos que carecem de tramitação 

Relativamente aos demais processos que, a nosso ver, devem ser tramitados 

e decididos em época de emergência, são constituídos por aqueles que preencham 

os dois requisitos já insistentemente referidos: a) a natureza urgente e b) cujos 

actos possam ser praticados remotamente ou à distância. 

Entre eles, avultam, em primeiro lugar, os processos que se encontrem 

pendentes da homologação, ou também de aprovação, do plano de insolvência, 

nos termos dos arts. 212.º e segs. do CIRE, atenta a profunda diversidade de 

consequências, e a importância que elas assumem para os credores e para o 

devedor, consoante a satisfação dos seus direitos assente na recuperação do 

segundo ou, ao invés, na liquidação do seu activo. 

Acresce o interesse da implantação célere do plano, identicamente ao que se 

referiu a respeito do processo de revitalização e para onde se remete. 

Igualmente importante, por outro lado, é a tramitação das insolvências que 

se encontrem na fase de apreciação e validação de propostas de rateio, parcial (art. 

178.º do CIRE) ou final (art. 182.º/3 do CIRE), ou de distribuição do produto 

obtido, no procedimento de exoneração do passivo restante, para a massa 

fiduciária (art. 241.º/1 do CIRE). 

Uma vez que, no presente, face às introduzidas pelo DL nº79/2017, de 30 de 

Junho, todos os pagamentos são efectuados preferencialmente por meio de 

transferência bancária, por aplicação do disposto no art. 183.º/1 do CIRE, parece 

claro que os referidos processos devem ser objecto de despacho que permita ao 

administrador judicial, se for aprovada a sua proposta de rateio, encetar as 

diligências para pagar aos credores. 

Todavia, mesmo que o administrador judicial opte pelo tradicional 

pagamento por cheque (art. 183.º/2 do CIRE), a apreciação da regularidade do 

rateio continua a fazer-se à distância, tal como as notificações e a apresentação 

dos eventuais requerimentos de reclamação, pelo que, tais processos, a nosso ver, 

devem ser conclusos e decididos. 



Data Venia A suspensão dos prazos processuais, em especial na Jurisdição do Comércio 
 

 

 

 

DV11 ∙ 159 | 

Não faria qualquer sentido, com efeito, e salvo o devido respeito por outra 

opinião, neste caso, retardar a autorização da realização dos pagamentos e 

paralisar a satisfação, ainda que parcial, do mais importante direito dos credores 

da insolvência, sob o pretexto, para mais errado, a nosso ver, da suspensão dos 

prazos, mesmo nos processos urgentes. 

Do mesmo modo, será perfeitamente justificada a prolação de sentenças nos 

apensos da insolvência que não careçam de produção de prova. 

Neste particular, tem especial interesse a emissão da sentença de apreciação 

das contas do administrador da insolvência (art. 64.º do CIRE), não apenas 

porque podem existir despesas da massa cujo pagamento aguarda essa verificação 

jurisdicional, mas também porque a referida decisão constitui passo decisivo para, 

seguido da elaboração da conta e do pagamento das custas, permitir a passagem 

do processo de insolvência para a sua fase crucial, relativa às operações de rateio 

do produto da liquidação e sua distribuição entre os credores.  

Por isso, em plano equiparado, é justificado colocar também a prolação das 

sentenças de verificação de créditos (art. 140.º do CIRE), cujo trânsito em julgado 

constitui requisito sine qua non, nos termos do art. 173.º do CIRE, do início dos 

pagamentos dos créditos sobre a insolvência, mesmo sem rateio, como pode 

suceder com os credores privilegiados (art. 175.º do CIRE) e ocorre muito 

frequentemente com os credores garantidos (art. 174.º do CIRE). 

Em suma, neste plano, afigura-se justificado concluir que a principal 

limitação da actividade do Juiz radicará na acentuada redução no número de 

funcionários judicias em condições de concluir e, depois, cumprir o processo, 

pelo que, sem prejuízo da preferência pela tramitação relativamente às acções que 

se encontrem nas condições acima mencionados, será a articulação entre o juiz e 

a secretaria o principal factor susceptível de garantir que os processos avancem na 

medida do possível. 
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3-e) Processos cujos prazos ficam suspensos e regime da suspensão 

Considerando a interpretação que adoptamos quanto ao disposto no art. 

7.º/5 e 8, são de três categorias os processos cujos prazos ficam suspensos. 

Em primeiro lugar, e como é óbvio, os processos que não tenham natureza 

urgente, quanto aos quais, por valer plenamente a aplicação da regra geral do art. 

7.º/1, a suspensão não carece de despacho, precisamente nos mesmos termos em 

que tal sucede no período de férias judiciais. 

Na verdade, a equiparação com as férias, de que o legislador, apesar das 

críticas, não quis abdicar, como princípio essencial para o regime de tramitação 

processual em período de pandemia, os motivos acima expostos que estiverem 

subjacentes a essa opção e a compreensão de que, como se viu, na composição 

final do art. 7.º, os seus nºs 8 e 9 constituem excepção à suspensão prevista no nº5, 

e apenas a ela (28), levam a concluir, sem hesitações, que os prazos das acções 

comuns estão suspensos. 

Em segundo lugar, terão de ficar suspensos os processos urgentes, incluindo 

as providências cautelares, que se encontrem na fase de audiência final ou de 

produção de prova, e nos quais, mercê do elevado número de intervenientes ou 

de alguma circunstância processual específica, atinente, por exemplo, à 

complexidade do processo ou a uma antecipada necessidade de confronto das 

testemunhas com a análise de documentos, ou mesmo entre elas próprias 

(acareação), não seja possível ao Juiz providenciar pela realização da diligência 

através de meios de comunicação à distância. 

Exceptua-se, no entanto, a nosso ver, por aplicação do disposto no nº9, a 

possibilidade de, mediante despacho fundamentado, ser considerado que o 

                                                           
28 No sentido de que os números 8 e 9 apenas consagram excepções ao nº5, cfr. também 

JOSÉ OLIVEIRA MARTINS, Ob. cit., pp. 9-10. De salientar, porém, que, como aqui se refere, 

esta suspensão não impede o juiz de despachar o processo não urgente, tal como sucede 

nas férias, pois não é isso que o art. 137.º/1 do CPC pretende evitar, e também não obsta a 

que os mandatários nele apresentem requerimentos, pois estão legitimados a tanto pelo 

art. 137.º/3 do mesmo diploma. Sucede é que, praticado um acto nessas circunstâncias, não 

correm nem se iniciam os prazos processuais para a prática dos actos subsequentes. 
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processo contende com direitos fundamentais, circunstância que, todavia, numa 

primeira análise, nesta Jurisdição, parece de rara ou porventura de impossível 

verificação. 

Identicamente, poderá ocorrer suspensão das insolvências nas quais, mercê 

do disposto nos art. 36.º/2 e 209.º do CIRE, deva necessariamente ser convocada 

a assembleia de credores, ou de cuja realização o juiz ou os credores, nos termos 

do art. 36.º/1, al. n), e 3, não prescindam. 

Nestas situações, contudo, parece-nos admissível alguma mitigação por 

aplicação das regras de adequação formal (arts. 6.º/1, 547.º do CPC e 17.º/1 do 

CIRE), de modo a que, em alternativa à suspensão do processo, se permita aos 

interessados pronúncia por escrito, sobretudo nas diligências que, como é próprio 

das assembleias de credores, não envolvem produção de prova e onde a pronúncia 

consiste essencialmente na emissão de voto. 

Em todo o caso, a suspensão dos prazos, implicando a suspensão do 

processo, carece, a nosso ver, de despacho judicial que o declare (29), o que desde 

logo é exigível, em pleno cumprimento do princípio do contraditório, para 

garantir o necessário esclarecimento das partes sobre o andamento do processo. 

Importando evitar, sob este ponto de vista, o caso de o processo ficar sem 

impulso por simples inércia e por uma espécie de decisão silenciosa insusceptível 

de qualquer forma de sindicância. 

Por outro lado, importa tomar em consideração que, de acordo com as regras 

gerais do Código de Processo Civil (arts. 269.º e segs.), o processo prossegue os 

seus termos até final a menos que seja declarada a suspensão da instância, 

nomeadamente, por ocorrer motivo justificado (art. 272.º/1). 

                                                           
29 Também a Comissão de Legislação da Ordem dos Advogados, no parecer que emitiu 

sobre a interpretação da Lei nº1-A/2020, disponível em linha, refere a necessidade de 

despacho, embora aparentemente preconize a emissão de decisão judicial quando o Juiz 

entenda optar pelo prosseguimento do processo. 
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Tal como, face ao disposto no art. 6.º/1 do CPC, aplicável aos processos de 

insolvência ex vi do preceituado no art. 17.º/1 do CIRE, que cumpre ao juiz dirigir 

activamente o processo e providenciar pelo seu andamento célere. 

Pelo que, segundo entendemos, é a situação de suspensão do processo, e não 

a inversa, que convoca a prolação de despacho judicial, devendo as partes e seus 

mandatários, sem prejuízo do que possam mencionar ou requerer no processo, 

partir do princípio de que, na ausência de qualquer decisão de sentido contrário, 

o seu processo, que assuma natureza legalmente urgente, prossegue os seus 

termos. 

Finalmente, o processo será de considerar suspenso, novamente na 

dependência de despacho que o declare, e segundo pensamos, nas acções em que 

o prazo de contestação ou oposição tenha decorrido, na totalidade, na vigência da 

lei de emergência e o réu ou requerido se mantenha em situação de revelia 

absoluta, ou seja, nos termos do art. 566.º do CPC, permaneça sem contestar o 

pedido e sem constituir mandatário (art. 17.º/1 do CIRE). 

Embora se possam justificar algumas dúvidas sobre esta solução, 

principalmente quando os réus ou requeridos sejam sociedades comerciais de 

dimensão relevante, relativamente às quais é de presumir estarem dotadas de 

apoio jurídico a tempo inteiro, disponível para garantir a sua representação em 

juízo e organizar as necessárias peças processuais, pensamos que, por questões de 

segurança e certeza jurídica, deve prevalecer a circunstância de a devida 

preparação da defesa, e consequente elaboração da contestação, não constituir 

tipicamente um acto que possa ser praticado à distância. 

Estando afastada, por essa via, a sua sujeição à excepção prevista no nº8 do 

artigo 7.º da lei de emergência. 

No mesmo sentido, aliás, depõe a circunstância de, nos termos do nº3 da lei 

de emergência, a situação excepcional constituir causa de suspensão dos prazos de 
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prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos 

(30). 

Na verdade, este dispositivo legal pode permitir, por exemplo, que as 

entidades prestadoras de serviços de comunicações móveis e de multimédia, na 

sua maioria de grande dimensão, não vejam os seus direitos extintos por 

prescrição ou caducidade, o que apenas se compreende em atenção aos 

constrangimentos resultantes da situação de pandemia na preparação das suas 

acções judiciais. 

Assim sendo, da mesma forma deve entender-se, e também em homenagem 

ao princípio da igualdade, que os réus ou requeridos, independentemente da sua 

natureza e capacidade, que se mantenham em situação de revelia absoluta, e pelos 

mesmos motivos, associados às dificuldades na preparação da defesa decorrentes 

do estado de emergência, desde o início deste (31), não devem ser penalizadas pela 

ausência de qualquer intervenção no processo em tais circunstâncias (sem 

prejuízo da invocação e comprovação de factos que eventualmente coloquem em 

causa este raciocínio). 

Nos restantes casos, e salvo melhor opinião, entendemos por todo o exposto 

que os prazos dos processos urgentes da Jurisdição do Comércio não estão e não 

devem ser declarados suspensos. 

 

 

                                                           
30 Número 3 do art. 7.º que, segundo parece, foi adoptado na sequência da proposta de 

regime excepcional apresentada pela APMJ, nos termos do seu artigo 2.º, nº2, reproduzido 

na nota 6. 

31 Ou seja, desde 9 de Março de 2020, tendo em conta que a Lei nº1-A/2020, embora de 19 

de Março retroage a produção dos seus efeitos, na parte relativa à actividade dos tribunais, 

mercê dos seus arts. 2.º e 10.º, por remissão para o DL nº10-A/2020, de 13-3, para 9 de 

Março. Por isso, entendemos que apenas no caso de todo o prazo de oposição ter decorrido 

desde essa data, sem qualquer intervenção do réu ou requerido nos autos, será de declarar 

a suspensão do processo, com efeitos reportados à data da citação (e assim com a contagem 

de novo prazo para contestar após a cessação da suspensão), uma vez que, até 19 de Março, 

as partes não poderiam contar nem ter a expectativa de que os prazos estariam suspensos. 
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4) ADENDA: AS ALTERAÇÕES DA LEI N.º 4-A/2020, DE 06-04 

Ao abrigo da redação inicial da Lei nº1-A/2020, de 19-3, defendemos, em 

especial tendo em vista a Jurisdição do Comércio, mas em conclusão aplicável 

igualmente às demais áreas de intervenção dos Tribunais, que os prazos dos 

processos legalmente qualificados de urgentes, assim como a sua tramitação, em 

geral, não estão suspensos. 

Apenas ocorrendo a suspensão nos seguintes casos: 

1. Nos processos que não sejam urgentes, nesse caso sem necessidade de 

despacho judicial; 

2. Nos acções urgentes e procedimentos cautelares que, não versando 

direitos fundamentais, se encontrem na fase da audiência final ou de produção de 

prova, caso não seja possível ao Juiz providenciar pela realização da diligência 

através de meios de comunicação à distância, mas aí já na dependência de 

despacho judicial que o declare; e 

3. Nos processos em que o prazo de contestação ou oposição tenha 

decorrido, na totalidade, na vigência da lei de emergência e nos quais o réu ou 

requerido se mantenha em situação de revelia absoluta, nos termos do art. 566.º 

do CPC, e novamente subordinado à prolação de despacho no sentido da 

suspensão. 

Cumpre agora averiguar quais as implicações eventualmente resultantes para 

estas conclusões em face das alterações que agora foram introduzidas no regime 

legal aplicável em período de emergência pela novel Lei nº4-A/2020, de 6-4. 

Apreciadas essas modificações, crê-se que o legislador, no essencial, 

manteve-se fiel à sua ideia inicial de equiparação com o regime das férias judiciais, 

em conjugação com a consideração das restrições inerentes à vigência das 

medidas de prevenção epidemiológica, ideia base que agora densificou e 

concretizou, com alguns ganhos ao nível da clareza e da segurança jurídica, como 

a importância da matéria exigia. 
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Assim se compreende, em primeiro lugar, que no nº1 do art. 7.º, tenha 

passado a mencionar, agora expressamente e sem margem para equívocos, que 

todos os prazos para a prática de actos processuais e procedimentais (…) ficam 

suspensos até à cessação da situação excepcional. 

Desta forma aceitando, aparentemente, a crítica que fizemos à referência 

tímida, por comparação com o que se dispunha no nº5 sobre os processos 

urgentes, que anteriormente constava no diploma, embora o sentido essencial 

desse nº1 permaneça o mesmo (32). 

Em segundo lugar, em conformidade com a ideia essencial de equiparação 

ao regime das férias, a lei manteve o princípio geral, que já vínhamos 

preconizando, de que os processos urgentes devem prosseguir, sem qualquer 

suspensão dos seus prazos, na justa medida em que os respectivos actos possam 

ser praticados à distância. 

Evidenciando-se, neste ponto, a pretensão de por cobro em definitivo a 

interpretações, que segundo parece terão surpreendido negativamente o 

legislador, no sentido, em síntese, de que todos os prazos dos processos urgentes 

e a sua tramitação estavam suspensos (33). 

Para esse efeito, e desde logo, eliminou a proclamação inicial constante do 

nº5 do art. 7.º, na sua redacção originária (nos processos urgentes os prazos 

suspendem-se), e que, a nosso ver, salvo melhor opinião, constituía o único 

argumento com alguma validade (34), embora meramente formal, que abonava a 

favor da tese da suspensão (quase diríamos, paralisia) total. 

                                                           
32 Cfr. ponto 2, página 7, supra. 

33 Também no sentido da defesa do prosseguimento dos processos urgentes, ainda que 

especificamente a respeito das insolvências, ao abrigo da redação originária da Lei nº1-

A/2020, de 19-3, cfr. CATARINA SERRA, Covid-19 / Para uma legislação para a crise das 

empresas em tempos de “crise total”, in Observatório Almedina, em linha, de 3 de Abril de 

2020. 

34 Os argumentos aduzidos para essa interpretação, e a recusa do seu acolhimento, face à 

letra e ao espírito da lei de emergência, foram objecto de apreciação no ponto 2 deste 

trabalho. 
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Na realidade, face ao largo espectro das exceções estabelecidas ao nº5, mercê 

do disposto nos nº8 e 9, já se denunciava com meridiana clareza que a suspensão 

dos prazos não constituía, verdadeiramente, a regra geral aplicável aos processos 

urgentes. 

Por isso, a referência inicial do nº5, embora equívoca, deveria ser entendida, 

muito inversamente, a título de norma supletiva, aplicável aos casos, muito 

contados e residuais, não abrangidos pelo vasto leque de processos que se 

enquadravam nas referidas excepções à suspensão (que incluíam todas as acções 

susceptíveis de tramitação à distância e ainda os processos relativos a direitos 

fundamentais). 

E nestes termos se explica que, mais uma vez em coerência com a ideia de 

prosseguimento da grande maioria das acções com cariz urgente e de equiparação 

com o regime das férias, o legislador anuncie, agora com mais clareza, no nº5 do 

art. 7.º, que os processos urgentes continuam a ser tramitados, sem suspensão ou 

interrupção de prazos, atos ou diligências. 

Por outro lado, para o mesmo efeito – de garantir o prosseguimento dos 

processos urgentes cujos actos possam ser praticados à distância – as várias alíneas 

do nº7 passaram a regular, especialmente, o procedimento a observar apenas 

atinente à fase em que neles poderiam ter lugar diligências que requeiram a 

presença física das partes. 

 Tornando-se agora inteiramente claro, por um lado, que para os processos 

que se encontrem nas restantes fases (prévias ou posteriores às audiências que 

habitualmente seriam presenciais), o seu prosseguimento está assegurado, mercê 

do disposto no corpo daquele nº7. 

E ficando agora cabalmente esclarecido, por outro lado, que apenas haverá 

suspensão do processo e dos seus prazos – precisamente como tínhamos 

sustentando – se, no momento próprio, não for possível a realização das 

diligências por meios de comunicação à distância (alínea a), não estiverem em 

causa direitos fundamentais (agora devidamente especificados na alínea b) e 
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sempre na dependência de despacho judicial que o declare (considerando 

verificada a fattispecie da alínea c). 

Sublinhando-se ainda que, apenas no caso de o processo versar direitos 

fundamentais, a realização da audiência, embora deva primeiro ser intentada 

através de meios à distância (alínea a), poderá, excepcionalmente e sob apertados 

requisitos de segurança, ocorrer de forma presencial (alínea b), sob pena de, não 

sendo possível daquela e desta forma, ser declarada a suspensão. 

De modo que, para além da maior clareza que trouxe, os ajustamentos mais 

relevantes produzidos pela Lei nº4-A/2020, de 6-4, incidiram afinal sobre os 

processos não urgentes, precisamente aqueles a que se referia a primeira das 

excepções que, nos pontos anteriores deste trabalho, apontámos à regra básica do 

prosseguimento dos processos, e das quais, para perscrutar eventuais alterações 

resultantes daquele diploma, passaremos de seguida a tratar. 

 

4-a) Processos cujos prazos ficam suspensos: Os processos não urgentes 

A regra, como se disse, é a da suspensão das acções não urgentes, que se 

extrai (agora ainda mais claramente) do nº1 do art. 7.º. 

A explicação desta suspensão reside, muito naturalmente, na necessária 

aplicação de medidas de prevenção à propagação da epidemia, e inerente 

limitação dos recursos disponíveis nos Tribunais, em função dos quais, para 

assegurar o prosseguimento de alguns processos, em detrimento dos demais, o 

critério da sua natureza urgente foi desde o início considerado o mais acertado. 

Todavia, tal como já sucedia anteriormente, a regra é consagrada sem 

prejuízo do disposto nos números seguintes, sendo certo que, ao contrário do que 

seria de supor, face a essa terminologia, o primeiro grupo desses preceitos, 

integrado pelos nº3 e 4 do art. 7.º, daquela regra não constitui qualquer excepção, 



Nuno Marcelo Freitas Araújo A suspensão dos prazos processuais, em especial na Jurisdição do Comércio 
 
 
 

 

 

| 168 ∙ DV11  

traduzindo, isso sim, um reforço da suspensão, que assim continua a estender-se 

aos prazos de prescrição e de caducidade (35). 

Tal como, de verdadeira excepção não caberá falar no caso previsto na al. b) 

do nº5 daquele preceito (a suspensão não obsta a que seja proferida decisão final 

nos processos em relação aos quais o tribunal e demais entidades entendam não ser 

necessária a realização de novas diligências), visto que, como a equiparação com o 

regime das férias já sugeria – e da qual esta norma constitui afinal mais um 

afloramento –  é admissível e habitual que, mesmo ocorrendo a suspensão dos 

prazos, sejam proferidos despachos e decisões nos processos que não careçam de 

elementos adicionais de prova (36). 

Com propriedade, a título de excepção à regra da suspensão dos processos 

não urgentes, só haverá a referir a situação nova que a Lei nº4-A/2020 trouxe para 

a alínea a) do nº5, e que permite o prosseguimento da tramitação dos processos e 

da prática de atos presenciais e não presenciais não urgentes quando todas as partes 

entendam ter condições para assegurar a sua prática através das plataformas 

informáticas que possibilitam a sua realização por via eletrónica ou através de meios 

de comunicação à distância adequados. 

Segundo pensamos, o que está na base desta norma é a ideia de que, sem 

prejuízo das restrições inerentes ao combate epidemiológico, ao legislador 

também compete limitar, na medida do possível, os graves danos que a pandemia 

é susceptível de provocar à economia, com particular destaque, em sede de 

operadores judiciários, para os escritórios de advogados (37). 

                                                           
35 Apesar da enorme amplitude com que, na aparência, é tratada esta suspensão, crê-se 

que ela está pensada e vale apenas para os prazos civis e administrativos, como resulta da 

referência simultânea à prescrição e à caducidade e, sobretudo, porque relativamente às 

prescrições em matéria penal e contra-ordenacional a suspensão terá de ceder face à 

proibição da retroactividade in pejus decorrente do disposto no art. 29.º/4 da Constituição 

da República Portuguesa. 

36 Como acima se defendeu, cfr. nota 28. 

37 A manifestação mais audível da ideia de que a suspensão generalizada dos processos 

seria ruinosa para grande parte dos escritórios de advogados do país foi da autoria de M. 

ESPERANÇA PINA (cfr. nota 10). 
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Acresce que, embora os interesses em jogo nesses processos, no plano 

abstracto da lei, não atinjam importância bastante para merecer a qualificação de 

urgentes, pode muito bem acontecer que os direitos concretamente neles 

discutidos sejam, para as partes, suficientemente relevantes para justificar o 

prosseguimento daqueles, mesmo em época de emergência. 

Finalmente, é provável que os órgãos legislativos tenham a expectativa de 

que, sem embargo das limitações inerentes ao estado de emergência, seja possível 

aproximar a capacidade dos oficiais de justiça ao seu nível habitual, 

nomeadamente, através do teletrabalho. 

Faz sentido, por isso, e nesta parte, sim, de forma inovadora face ao que 

resultava do regime da Lei nº1-A/2020, que se preveja a hipótese de 

prosseguimento consensual do processo não urgente – o que, em cada caso que 

se justificar, segundo pensamos, será materializado mediante requerimento das 

partes, e decisão subsequente de admissibilidade do juiz, ou mesmo 

oficiosamente, observado o prévio contraditório e desde que não mereça 

oposição dos demais sujeitos processuais. 

De salientar, no entanto, que o juízo de admissibilidade por parte do julgador 

será sempre indispensável, a nosso ver, para a retoma da normal tramitação do 

processo, sendo, portanto, no sentido de exigir a concordância dos vários sujeitos 

processuais envolvidos, incluindo o Juiz, que se devem interpretar as expressões 

quando todas as partes entendam ter condições para tal (38). 

Na verdade, de outro modo não se entenderia a referência a todas as partes, 

uma vez que, quando a lei não pretende incluir a intervenção do juiz, refere 

apenas as partes, isto por um lado. 

Importando ponderar, por outro lado, que como os prazos estão suspensos, 

nestes processos não urgentes, por aplicação da regra do nº1 do art. 7.º, 

                                                           
38 O entendimento de que o Juiz está incluído na expressão todas as partes, que fomos 

defendendo desde a aprovação da nova lei a 2/4, designadamente em alguns grupos de 

Magistrados, é agora também preconizado por JOSÉ OLIVEIRA MARTINS, (Ainda a) Lei nº1-

A/2020, de 19 de março – Uma segunda leitura, in Julgar On line, Abril de 2020, pp. 9-10. 
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naturalmente que terá de intervir decisão judicial para, fazendo cessar a 

suspensão, garantir o prosseguimento daqueles. 

Quanto aos fundamentos dessa decisão, a respeito da retoma do normal 

prosseguimento do processo não urgente, deverá o Juiz, a nosso ver, para além da 

necessária concordância das partes, ponderar sobre a existência ou não, como 

expressamente refere a lei, das condições necessárias para assegurar a prática dos 

actos e diligências através das plataformas informáticas que possibilitam a sua 

realização por via eletrónica ou através de meios de comunicação à distância 

adequados. 

A isso sendo ainda de adicionar a indispensável ponderação da 

disponibilidade dos oficiais de justiça para assistir o juiz na realização das 

diligências, com as acrescidas dificuldades resultantes da circunstância de estas 

decorrerem necessariamente à distância. 

Por essa razão, no que tange especialmente à Jurisdição do Comércio, a 

aplicação desta excepção ficará, segundo se crê, fortemente condicionada, e até 

inviabilizada, face à enorme prevalência, em número, das acções urgentes que 

também carecem de tramitação – e isto, pelo menos, enquanto se mantiver a 

significativa redução do número de funcionários nos tribunais ou a substancial 

limitação da sua capacidade de trabalho que agora se verifica. 

De modo que, a maior ou menor admissibilidade do prosseguimento destes 

processos deverá sobretudo depender do peso relativo das acções não urgentes 

em cada Juízo, da capacidade de utilização nos tribunais dos meios de produção 

de prova à distância e, por último, da disponibilidade dos oficiais de justiça para 

assegurarem o necessário apoio à realização das diligências. 

Finalmente, para concluir este ponto, importa destacar que, segundo 

pensamos, proferida decisão que determine a retoma da tramitação do processo 

não urgente, naturalmente que os prazos processuais subsequentes deixam de 

estar suspensos, passando a correr nos termos gerais. 
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4-b) Processos cujos prazos ficam suspensos: os processos urgentes que 

não versem direitos fundamentais e nos quais não seja possível garantir a 

realização da audiência de produção de prova à distância 

Como se destacou no ponto 3 deste trabalho e se justifica manter 

integralmente, a regra é a de que, na generalidade dos processos urgentes, os 

prazos não se suspendem, devendo ser assegurado o seu normal prosseguimento, 

desde logo, porque isso pode ser levado a efeito de modo remoto e sem contactos 

presenciais, através das plataformas electrónicas. 

Especificamente quanto à Jurisdição do Comércio, este princípio, que agora, 

com a Lei nº4-A/2020, de 6-4, se extrai claramente do nº7 do art. 7.º, mas que já 

antes traduzia, salvo o devido respeito por outra opinião, a melhor interpretação 

do preceito legal, face à enorme amplitude das designadas excepções, implica a 

normal tramitação dos processos de insolvência, requerida ou por apresentação, 

em especial, na fase de apreciação da eventual situação de insolvência, dos PERs 

e PEAPs, dos incidentes de plano de pagamentos, dos procedimentos cautelares 

e, em geral, dos processos urgentes cuja decisão não dependa da produção de 

prova e seja indispensável a assegurar a satisfação dos mais relevantes direitos 

materiais dos interessados. 

Convocando a mais qualificada doutrina, cumpre dizer, pois, mesmo ao 

abrigo da primitiva redação da Lei nº1-A/2020, que não deve haver dúvidas quanto 

à possibilidade de os processos de insolvência e de revitalização de empresas 

prosseguirem através dos meios de comunicação referidos (39). 

Pode suceder, no entanto, em especial nas insolvências requeridas e nos 

procedimentos cautelares, que o prosseguimento do processo esbarre na 

necessidade de realização de uma diligência que, fora do quadro de emergência, 

requereria a audição presencial de sujeitos processuais, e nas quais não seja 

possível recorrer à alternativa dos meios de comunicação à distância. 

                                                           
39 Cfr. CATARINA SERRA, Ob. cit. na nota 33. 
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Nesses casos, não estando em causa direitos fundamentais (perante os quais 

cumprirá ainda intentar a realização da audiência de forma presencial), impõe-se 

a suspensão, mediante despacho que, nos termos conjugados dos arts. 7.º, nº7, al. 

c), da lei de emergência, e do art. 272.º/1 do CPC, declare suspensa a instância 

por motivo justificado, como se referiu no ponto 3-e) e para onde se remete. 

 

4-c) Processos cujos prazos ficam suspensos: os processos urgentes não 

contestados nos quais o prazo de oposição tenha decorrido durante o período 

de emergência e os processos de insolvência requerida por credor legitimado 

no mesmo período 

O enquadramento dos processos nos quais o réu ou requerido, durante a 

época de excepção, se tenha constituído em situação de revelia absoluta, como 

terceiro grupo de excepções à regra geral de prosseguimento dos processos 

urgentes, encontrava respaldo, à luz da redação originária da lei de emergência, 

na circunstância de, nessa versão da norma, a suspensão estar directamente 

relacionada com a possibilidade de os actos serem, ou não, praticados através de 

meios de comunicação à distância, o que tipicamente não sucede com a actividade 

de organização da defesa no âmbito de um processo judicial. 

Acrescia, no mesmo sentido, o argumento de que, precisamente pelos 

mesmos motivos, associados às dificuldades em organizar as acções judiciais a 

intentar que, em época de emergência, se colocam às pessoas e às empresas, a lei 

previa, o que, aliás, continua a fazer, a suspensão temporária dos prazos de 

prescrição e de caducidade. 

No entanto, em evidente benefício da segurança jurídica, a L. nº4-A/2020 

trocou o critério subjacente à opção pelo prosseguimento dos processos, a qual, 

em lugar de estar na dependência da possibilidade da prática dos actos à distância, 

e cuja aplicação poderia efectivamente propiciar dificuldades e divergências entre 

os operadores judiciários, passou a estar condicionada, muito simplesmente, pela 

natureza urgente do processo – sem prejuízo das limitações quanto à realização 
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das diligências presenciais e das suas consequências na tramitação da acção, acima 

abordadas (40). 

Daqui resultando, prima facie, que este terceiro grupo de excepções à regra 

do prosseguimento do processo deixou de existir com a entrada em vigor, a 7 de 

Abril, na parte relativa aos processos urgentes, da Lei nº4-A/2020. 

Pensamos, todavia, desenvolvendo mais o tema, que as coisas não serão 

exactamente como essa primeira leitura sugere. 

 Desde logo, importa ter em conta a suspensão agora anunciada, mas cujos 

efeitos se produzem desde 9 de Março – mercê do disposto no art. 7.º, nº2, al. a), 

da lei de emergência, e no art 6.º/2 da L. nº4-A/2020 – do dever de apresentação 

à insolvência. 

Na verdade, a obrigação por parte do devedor de se apresentar à insolvência, 

que o art. 18.º do CIRE consagra para pessoas colectivas e singulares, com 

excepção das que, destas últimas, não sejam titulares de uma empresa, assume 

uma relevância muito limitada na actual lei falimentar. 

A violação desse dever, no essencial, tem apenas repercussão no âmbito do 

incidente de qualificação da insolvência, nos termos do art. 186.º/3, al. a), do 

CIRE, e tão-somente na medida em que, perdurando por período significativo 

(41), e dessa forma dando causa ao agravamento da situação de falência, faz 

presumir a existência de culpa grave dos administradores da devedora e 

desencadeia a sua eventual sujeição às sanções previstas no art. 189.º do CIRE para 

a insolvência culposa. 

                                                           
40 Em função das quais persiste a ideia essencial de que os processos urgentes 

prosseguem na medida em que os seus actos sejam susceptíveis de praticar-se à distância, 

só no caso contrário podendo colocar-se a hipótese da sua suspensão. 

41 Tomando por referência o lugar paralelo da disposição do art. 186.º/3, al. b), do CIRE, a 

jurisprudência dos Tribunais superiores tem decidido que o atraso pelo período de três 

meses (nesse plano, quanto ao depósito das contas) não assume suficiente relevância para 

a qualificação da insolvência como culposa (cfr. Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra de 

11/10/2016, disponível em texto integral na base de dados do Igfej em linha). 
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Ora, tomando em consideração que, em época de pandemia, muito 

dificilmente aquela presunção de culpa deixaria de ser ilidida em julgamento, ou 

até na fase prévia de instrução do incidente, a referida suspensão do dever de 

apresentação à insolvência, se fosse levada demasiado ao pé da letra, não passaria 

de uma consagração simbólica e sem qualquer significado concreto na vida das 

empresas na actual fase de excepcional emergência (de saúde pública, mas 

também económica) em que o país se encontra. 

Tanto mais quanto é certo que os seus (limitados) efeitos não se sentiriam no 

imediato, mas apenas se e quando, declarada a insolvência, fosse aberto o 

incidente de qualificação, e que, em princípio, a situação de que o legislador 

cuidou com a consagração daquela suspensão estaria já a salvo da insolvência 

culposa por força da exigência de que o atraso na apresentação se prolongue por 

período significativo. 

Uma vez que essa solução, que seria praticamente inócua, não é de presumir, 

e para dar a exigível relevância à norma que suspendeu o prazo, desde 9 de Março, 

de apresentação à insolvência, crê-se que a suspensão deverá reportar-se, mais 

amplamente, à sujeição do devedor ao procedimento de insolvência, ainda que 

este seja intentado por algum credor. 

Único entendimento, aliás, que está devidamente sintonizado com as razões 

que presidiram à consagração da alínea a) do nº6 do art. 7.º da lei de emergência. 

Com efeito, na génese da criação dessa norma, segundo se crê, está a doutrina 

de acordo com a qual, os empresários ou administradores das empresas estão, nesta 

altura, sob fortíssima pressão (…) pois sabem que, por uma causa extraordinária, a 

empresa deixou de ter liquidez e que em breve lhes será impossível fazer face aos 

compromissos correntes (se não atingiu já essa situação), sendo certo que, em quase 

todas as empresas o ambiente é este. Para grande parte delas, porém, a liquidação 

patrimonial não é a solução adequada ou justa. É preciso espaço / tempo, para 

avaliar a situação. É preciso espaço / tempo para identificar as empresas que seriam 
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viáveis não fosse ter ocorrido aquela causa extraordinária e que terão, no futuro, 

boas perspectivas de retomar o curso normal da actividade económica (42). 

Dando inclusivamente nota da existência de um texto de emanação 

internacional (o CERIL Statement) que preconiza a aplicação de uma espécie de 

moratória judicial, a requerimento do devedor, uma solução de compromisso 

que, embora permitindo aos credores ou às empresas requerer a abertura, 

consoante os casos, de um processo de insolvência ou de um processo de 

recuperação, durante o período de emergência, aquelas com o fito de beneficiar 

da moratória associada a tais processos, possibilite que estes não sejam tramitados 

nos tribunais ou, mesmo prosseguindo os seus termos, que neles se assegure 

temporariamente a manutenção dos administradores à frente da empresa, para 

que o destino desta seja decidido somente após a cessação da época de crise 

pandémica. 

A nosso ver, embora pensadas primeiramente para os devedores que 

integrem ou sejam titulares de empresas, face à situação aflitiva em que muitos 

deles se encontram, estas considerações valem também, e em pleno, para as 

pessoas singulares que não sejam empresários em nome individual, ou titulares de 

estabelecimentos, que em grande medida passam por idênticas dificuldades.  

Visto que, em situação de emergência, com o encerramento de empresas que 

ela tende a espoletar, mesmo que temporariamente, também um elevado número 

de pessoas singulares terá os respectivos rendimentos drasticamente diminuídos, 

sem que isso represente que elas se encontrem em situação de verdadeira 

insolvência ou que, superada a crise, não tenham condições de retomar o 

cumprimento das suas obrigações. 

                                                           
42 Cfr. CATARINA SERRA, Ob. cit. na nota 33, capítulo 3.1, ali acrescentando que, em 

Espanha, onde o prazo de apresentação é de dois meses, a obrigação de apresentação à 

insolvência (concurso voluntario) foi suspensa enquanto o estado de emergência subsistir e 

que os tribunais não devem declarar a insolvência a requerimento de sujeitos diferentes do 

devedor (concurso necessário) durante o estado de emergência, ou nos dois meses seguintes 

à cessação deste estado, esclarecendo-se ainda que, caso o devedor se apresente à 

insolvência durante este período, a sua petição deve ser admitida com preferência sobre o 

requerimento dos outros sujeitos, mesmo que entrada posteriormente em juízo. 
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Propendemos, por isso, face à letra e ao espírito da nova al. a) do nº6, e 

igualmente para dar relevância à consagração da norma, e às dificuldades que os 

requeridos sempre terão na organização da sua defesa na época actual, a 

considerar que ficou suspenso, não apenas o dever de apresentação à insolvência, 

mas também o ónus de sujeição de qualquer devedor, seja pessoa colectiva ou 

singular, a semelhante procedimento que seja instaurado por um credor, durante 

a vigência do período de emergência, e possa conduzir ao mesmo resultado (a 

declaração de insolvência). 

Duas notas adicionais, porém, afiguram-se necessárias a respeito desta 

temática.  

Em primeiro lugar, para destacar que a suspensão do dever de sujeição ao 

processo de insolvência não se pode estender à própria instauração da acção, seja 

pelo devedor, seja pelos seus credores, uma vez que não existe semelhante 

limitação no exercício dos direitos de uns e de outros.  

Os devedores, porque o recurso à insolvência pode ser essencial à sua 

recuperação, ou mesmo para que não tarde a sua liquidação, e os credores na 

medida em que, no plano material, mantêm naturalmente a sua pretensão de 

recebimento da prestação devida, sendo que, do ponto de vista adjectivo, uns e 

outros continuam, como é evidente, a beneficiar do direito de acesso aos tribunais 

e à Justiça. 

Razões pelas quais, manifestamente, o direito a propor a acção de insolvência 

não pode considerar-se suspenso. 

Em segundo lugar, para ponderar que, como é sabido, a mera pendência de 

um processo de insolvência é susceptível de criar os maiores embaraços 

financeiros, ou agravá-los fatalmente, ao próprio devedor, sendo este, muitas 

vezes, o primeiro interessado no seu rápido desfecho. 

Assim sendo, defendemos que, proposta a acção de insolvência por um 

credor, a opção de fazer suspender o procedimento, ou permitir o seu 

prosseguimento, para garantir a célere decisão sobre a existência, ou não, da 
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situação de insolvência (e em qualquer caso, sem prejuízo da aplicação de 

medidas cautelares que eventualmente se justifiquem), deve ficar na 

disponibilidade do devedor  

À semelhança, aliás, do regime agora consagrado em Espanha, onde se 

determinou que os tribunais não devem declarar a insolvência a requerimento de 

credores, durante o estado de emergência e nos dois meses subsequentes, mas se 

estabeleceu que, caso o próprio devedor se apresente à insolvência, o seu 

processo, não apenas é admitido, como também passa a merecer tratamento 

prioritário face aos demais. 

Mostra-se justificado, pois, enquadrar esta solução normativa, atenta a sua 

letra e sobretudo a sua ratio, com o significado de verdadeira suspensão do dever 

de sujeição à declaração de insolvência, e susceptível de configurar, no plano 

adjectivo, uma terceira excepção à regra geral do prosseguimento de processos 

urgentes. 

Excepção que, assim, fica agora circunscrita, mercê das alterações 

promovidas pela Lei nº4-A/2020, às insolvências requeridas, deixando já de 

abranger a generalidade dos processos urgentes cujo prazo de contestação tenha 

decorrido, na totalidade, à revelia do réu, durante o período de emergência (43). 

O que sucederá ainda que a ausência de intervenção processual do réu tenha 

sido causada, directa ou indirectamente, em consequência da crise pandémica 

(44). 

                                                           
43 Tendo em conta que, quanto aos processos urgentes, a data de entrada em vigor da 

Lei nº4-A/2020 é de 7 de Abril, esta excepção à regra do prosseguimento dos processos 

urgentes, nos termos que a configuramos no ponto 3-e) deste trabalho, fica circunscrita aos 

casos em que a citação do requerido tenha sido levada a efeito no período que mediou entre 

9 de Março e 7 de Abril (arts. 5.º e 6.º da L. nº4-A/2020). 
44 Esta solução, que obriga o requerido de um processo urgente a organizar a sua defesa 

em período de pandemia (ou, no caso de insolvência requerida, pelo menos a constituir 

mandatário judicial para requerer a sua suspensão), sob pena de cair na designada 

condenação de preceito, não deixa de parecer iníqua, em confronto com a suspensão de 

prazos mantida para os titulares de direitos susceptíveis de extinção por prescrição ou 

caducidade, e também incoerente, em sede de insolvência, face à suspensão do prazo de 

apresentação, mas terá sido o preço que o legislador se dispôs a pagar para, clarificando a 
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Por outro lado, a aplicação concreta, em cada processo, desta excepção à 

regra geral do prosseguimento, deverá ocorrer, a nosso ver, mediante 

requerimento do devedor, e subsequente decisão judicial, no sentido de 

suspender a instância, por ocorrência de motivo justificado, nos termos 

conjugados dos arts. art. 272.º/1 do CPC e 7.º/6, al. a), da lei de emergência. 

Isto para além da eventualidade de, ainda a pedido do requerido, face às 

maiores dificuldades por ele sentidas na organização da defesa, ser possível 

decidir a prorrogação do prazo de oposição, embora nesse caso por simples 

aplicação das regras processuais gerais (arts. 569.º/5 do CPC e 17.º/1 do CIRE). 

 

4-d) Processos cujos prazos ficam suspensos: conclusão 

Considerando o que ficou exposto, somos a concluir, em especial quanto à 

Jurisdição de Comércio, mas em asserção plenamente aplicável à actividade das 

demais jurisdições, e salvo melhor opinião, que os prazos dos processos urgentes 

não estão e não devem ser declarados suspensos. 

Nos mesmos termos, quase textualmente, aliás, que concluímos, ao abrigo 

da primitiva redação do art. 7.º da L. nº1-A/2020, na parte final do ponto 3-e) do 

presente estudo. 

Todavia, essa regra geral de prosseguimento dos processos é exceptuada, 

ocorrendo a sua suspensão, nos seguintes casos: 

1. Nos processos que não sejam urgentes, nesses casos sem necessidade de 

despacho judicial, salvo se existir consenso entre os vários sujeitos processuais, 

incluindo o Juiz, e reunidas as demais condições necessárias, no sentido de 

garantir a retoma da sua normal tramitação. 

2. Nos acções urgentes e procedimentos cautelares que, não versando 

direitos fundamentais, se encontrem na fase da audiência final ou de produção de 

                                                           
sua opção de equiparação ao regime das férias, e levando-a às últimas consequências, 

arredar de vez as interpretações que pugnavam pela suspensão de todos os prazos, mesmo 

nos processos urgentes. 
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prova, quando não seja possível ao Juiz providenciar pela realização da diligência 

através de meios de comunicação à distância, mas aí já na dependência de 

despacho judicial que o declare; e 

3. Nos processos de insolvência requerida, instaurados na vigência do 

período de emergência, nos quais o devedor, antes da decisão sobre a sua eventual 

situação de insolvência, requeira a suspensão, caso também subordinado à 

prolação de despacho que declare a instância suspensa, por motivo justificado (45). 

 

Porto, 8 de Abril de 2020 

Nuno Marcelo de Nóbrega dos Santos de Freitas Araújo 

JUIZ DE DIREITO 

                                                           
45 Sendo esta a alteração mais relevante, a nosso ver, produzida pela L. nº4-A/2020, em 

tema de processos urgentes, que por isso entrou em vigor a 7 de Abril, por força do art. 6.º/2 

daquela lei, a suspensão que seja de considerar verificada, ou tenha mesmo sido decidida, 

em consequência da revelia absoluta do requerido, cessou naquela data, iniciando-se então 

novo prazo para contestar, pois aquela (cessada) suspensão produzia efeitos desde a data 

da citação (cfr. nota 31). 
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A queda da folha 

Um caso de consentimento informado 

Anabela Luna de Carvalho 
Juíza Desembargadora 

 

 

SINOPSE: 

O Consentimento informado, esclarecido e livre, é uma forma de 
manifestação de vontade que se destina a respeitar o direito do 
doente a decidir sobre a sua saúde, sendo fundamental que haja 
adequada informação para que seja verdadeiramente esclarecido o 
consentimento.  

Com a apresentação deste caso pretendemos realçar a importância 
da manifestação única e última da pessoa que se encontra numa 
situação limite das suas capacidades físicas e mentais, mas que está 
consciente das suas limitações para suportar tal estado. Se as 
intervenções cirúrgicas se centram no "corpo físico", estas devem 
ter em conta igualmente a globalidade e a dignidade da pessoa 
humana, ao ouvi-la sobre o que pretende que seja feito para aliviar 
o seu sofrimento. Nos extremos estão o "encarniçamento 
terapêutico" e a expressão de que a pessoa é a "dona” do seu corpo 
e que por isso deve ter ao seu serviço uma medicina que não olhe a 
meios.  

A Bioética enquanto disciplina científica coloca a pessoa na sua 
globalidade no centro das decisões a tomar pelos diferentes 
técnicos, para aliviarem o seu sofrimento. O termo "ética" deriva do 
étimo grego "ethos", que designa habitat. A ética é então o lugar do 
ser nas suas múltiplas expressões, afirmando-se quando é livre e 
consciente da realidade que o envolve, e é neste contexto que 
podemos encarar uma medicina humanista. 
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“Exmº Senhor Professor Doutor… 

Quis a natureza impor a sua invencibilidade e fazer cair a folha quando 

todos a queríamos presa por mais algum tempo… 

Reconhecemos o seu empenho, grande sabedoria e humanidade para que 

tal não acontecesse, mas, não tendo sido possível, consola-nos o facto de o 

Senhor Professor ter permitido que essa folha ao cair, tivesse uma queda 

suave, aconchegada a um bem-estar e a um conforto pela ausência de dor 

que a sua intervenção lhe proporcionou. 

Estamos-lhe por isso inteiramente gratos. 

Os nossos cumprimentos. 

Os filhos… 

(17.10.2011)» 

 

 

Esta é uma história que se conta pelo fim. 

Encerra um diálogo iniciado com um encontro entre médico-doente-

familiares e expressa um processo de aceitação de um desfecho doloroso. 

A mensagem demonstra compreensão. A compreensão pressupõe 

esclarecimento. Esclarecimento e compreensão foram partes inseparáveis dum 

diálogo desenvolvido na relação médico-doente-familiares, numa conjugação de 

sentidos e de retornos com expressão ética em todos os momentos.  

Tendo permitido o processo mental de apaziguamento, de conformação e 

aceitação duma “queda” que se pretendia retardar. 

Revela também uma profunda generosidade e respeito pelos limites 

científicos que estiveram na base duma intervenção médica singular, um misto 

de técnica e de arte que permitiu retirar o sofrimento físico a uma doente idosa, 

num período de tempo, consabidamente curto, duma vida que se aproximava do 

fim. 
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A não culpabilização, a libertação duma responsabilidade moral, pelo facto 

do terapeuta ter tornado mais humana e digna, não uma vida, mas uma morte. 

Branca… morrera dignamente, em paz, sem dores, o que a sua história 

clínica mais recente fizera crer, ser de todo inatingível. 

O caso clínico de Branca. 

Branca contava 87 anos de idade, havia sofrido dois AVC's e padecia de 

grave insuficiência cardíaca. 

Devido à falta de circulação sanguínea em algumas artérias da sua perna 

direita desenvolveu umas necroses nos dedos do pé direito. Padecia de fortes 

dores e os remédios mostravam-se ineficazes para a aliviar. O coração contraía a 

30%. Os especialistas recusavam-se a operá-la pelos riscos associados a tal 

fragilidade.  

Até que os filhos ouviram falar dum Professor, pioneiro em Portugal dum 

particular tipo de cirurgia, tipo by-passe, que consultaram. 

«Os últimos dias foram um roteiro quase diário para o Hospital 
para exames e consultas. 

A minha mãe especialmente à noite tem dores lancinantes no pé 
afetado. 

Daqui a pouco meu irmão reveza-me, a ver se eu durmo. Não sofre 
só quem tem dores, mas quem está ao pé, estou sempre vigilante, de porta 
aberta, a ir ter com ela sem saber como aliviar. Umas vezes pede-me uma 
almofadinha gelada, outras, pede-me uma almofadinha de água morna, 
é um desatino. Começou hoje com morfina.  

2º feira teremos o veredito, provavelmente não se pode fazer nada». 

 

Feito um exame exaustivo à condição cardíaca de Branca o dilema 

confirmou-se. 

Ou se deixava a doente entregue à agonia da sua dor até ao completo 

desfalecimento, ou se amputava esse membro cujas necroses se desenvolviam 

pela falta de irrigação sanguínea, com risco de novas e intermináveis afeções. Ou 
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se tentava restabelecer essa circulação. O que só seria possível com a introdução 

duma artéria artificial a unir outras duas. A sua situação cardíaca criava uma 

sombra… 

Foi respeitada a autonomia da doente. Branca  esteve sempre lúcida. Mas a 

seu pedido, os filhos, pela afetividade e responsabilidade que a todos unia foram 

os importantes parceiros nesta decisão1. A sua frágil condição, o seu estado 

sofredor e desesperado face à insuportabilidade da dor, aconselhava que a 

informação a si diretamente prestada fosse intermediada.  

A relação médica estabelecida não se limitou por isso a uma relação 

médico/doente mas sim a uma relação médico/doente/familiares.  

Essa participação implicou escolhas éticas difíceis quer da parte do clínico, 

quer da parte dos familiares. 

A insuficiência cardíaca de Branca era incurável. Por isso o médico sabia 

que a intervenção que se propunha era sintomática, não curativa. Mais paliativa 

do que regenerativa. E necessariamente invasiva, por mínimo que fosse.  

Era necessário decidir em curto espaço de tempo, tendo em conta as 

circunstâncias, o sofrimento e as consequências previsíveis. Que opções se 

deviam tomar? 

O médico discutiu com os filhos os atos de diagnóstico, a intervenção 

possível e os riscos inerentes. Uma linguagem simples, uma comunicação aberta.  

Os familiares foram informados de todas as alternativas de diagnóstico e de 

terapia. Foram informados de todas as possibilidades e dos riscos inerentes. Não 

era possível curar, mas havia que tentar aliviar. Ouviram Branca e deram o seu 

consentimento. 

                                                           
1 Um direito reconhecido na atual Lei n.º 31/2018 de 18 de julho - Direitos das pessoas em 

contexto de doença avançada e em fim de vida: 

“Artigo 10.º - Decisões terapêuticas 

1 - Caso as pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida nisso consintam, podem ser 

assistidas pelos seus familiares ou cuidadores na tomada das decisões sobre o seu processo 

terapêutico”. 



Data Venia A queda da folha – um caso de consentimento informado 
 

 

 

 

DV11 ∙ 185 | 

«A minha mãe vai dar entrada amanhã no Hospital, mas a cirurgia 
só vai ocorrer na 4ª feira. O Professor quer-nos aos dois filhos numa 
conferência com a anestesista.  

A anestesia geral está fora de questão. A intrusão tem que ser feita 
pelo mínimo, terão de lhe dar anestesia local e sedá-la, se bem percebi. O 
risco é muito grande, mas não há alternativa. Se fosse para tirar o pé a 
intrusão seria muito maior... 

Desculpa estar sempre a falar nisto, mas estou a viver um pesadelo. 
Neste momento só ouço "ais", não tenho como lhe tirar a dor, nada 
funciona». 

Os familiares sentiram a consciência bem formada do médico, o respeito 

pela doente, o querer-lhe bem, o médico não apenas defensor da vida, mas 

também da dignidade… no aproximar dum termo de vida. 

E este era um caso de dignidade, procurar o maior bem da doente seria, no 

caso, tirar-lhe a dor. 

O médico informou os familiares e pediu a sua autorização. O médico não 

omitiu a incerteza e a gravidade do caso. Se por um lado estavam informados da 

técnica preferível, estavam igualmente informados dos riscos de vida. O peso da 

responsabilidade da decisão não recaía sobre uma só pessoa. 

 

«Antes de escrever este mail estava a pensar que há duas dimensões 
ou dois momentos na vida que nos elevam a nossa humanidade ao 
extremo e nos tornam tão profundamente sensíveis na alegria e na dor, 
caso do nascimento dos nossos filhos e, no lado oposto, a eminência do fim 
dos nossos ente-queridos. 

A minha mãe vai ser operada na 4ª feira num cenário de grande 
risco de vida… 

Espero que vença. 

 Bjs» 

 

Nenhum dos familiares se dera conta de que se encontravam a vivenciar 

uma relação bioética, partilhando e sancionando uma ética médica. 
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Foram respeitados os desejos da doente, a sua autonomia moral, quer na 

relação direta com esta, quer na relação com os seus familiares mais próximos. 

Uma expressão de beneficência e de respeito integrados no princípio da 

autonomia.  

O contrato (tácito) representado pela relação médico-doente concebido 

como uma verdadeira aliança entre pessoas. A qualidade dessa relação 

dependendo de uma atmosfera pessoal de respeito, de veracidade e de 

fidelidade, imprescindíveis à instauração de um clima de confiança mútua.  

Só uma informação completa, abrangente permite transferir a 

responsabilidade do ato médico para o paciente ou familiares que assinam o 

termo de responsabilidade  associado ao “consentimento informado”. 

Um conceito que tem as suas origens no Código de Nuremberga do ano de 

19462 centrado à época em condenar a experimentação e os ensaios clínicos de 

seres humanos sem conhecimento ou assentimento destes, cujo artigo primeiro 

assim expressa:   

«O consentimento voluntário do ser humano é essencial. Isto significa que 

a pessoa deve ter capacidade legal para dar o consentimento; deve estar em 

condições que lhe permitam o livre exercício do poder de escolha, sem a 

intervenção de nenhum elemento de pressão, fraude, engano, coação ou 

compulsão; deve ter o conhecimento e a compreensão suficientes dos elementos 

em jogo na investigação, que lhe permitam uma decisão lúcida e com 

conhecimento de causa…». 

Depois deste, a Declaração de Helsínquia, redigida pela Associação Médica 

Mundial em 1964, desenvolveu um conjunto de princípios éticos que devia reger 

a pesquisa com seres humanos e afirmou a imprescindibilidade do 

consentimento informado como condição do ensaio clínico.  

                                                           
2 Que verdadeiramente nunca teve força legal porquanto nunca foi transposto para a ordem 

jurídica de qualquer país, mas que ainda hoje se impõe pelo seu valor ético e orientador. 
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A medicina evoluiu ética e juridicamente sob a égide do princípio do 

consentimento informado, o qual deixou de ser exclusivo para a 

experimentação e ensaios clínicos e passou no mundo moderno, a estar 

integrado na medicina quotidiana, abrangendo assim toda medicina clínica, toda 

a assistência médica3.  

O princípio do consentimento informado veio dar concretização à 

autonomia moral do doente.  

Conceitos que têm subjacente uma perceção da pessoa enquanto realidade 

moral e não apenas física.  

Na relação médico-doente cada um tem a sua própria responsabilidade 

moral.  

O doente pode/deve atuar conforme o princípio de autonomia, 

perguntando, questionando, escolhendo, manifestando os seus desejos. 

O médico deve atuar respeitando essa autonomia, sem renunciar ao 

princípio de beneficência, compatibilizando ambos, procurando o médico o 

maior benefício do paciente, mas tendo em conta as opções informadas daquele 

e os seus desejos. Respeitando o doente enquanto ser moral.  

Abandona-se uma medicina de cariz meramente paternalista, na qual é 

suposto o médico querer o bem do doente e agir para esse bem sem contar com 

a vontade deste, pois que ao doente não é reconhecida uma autonomia moral. 

A partir destes conceitos vai-se instaurando uma medicina entendida como 

“técnica” e “arte” em que o paciente ou os seus familiares, ativamente, 

responsavelmente, colaboram com quem trata. E colaboram porque têm o 

conhecimento e a compreensão suficientes dos elementos em jogo. 

                                                           
3  O seu valor legal e jurídico tem inclusivamente tutela penal: Código Penal Português de 1982 

(versão atualizada em 2019) nos seus artigos: Artigo 156.º “Intervenções e tratamentos médico-

cirúrgicos arbitrários”; Artigo 157.º Dever de esclarecimento /Requisitos do Consentimento; 

Artigo 38.º Consentimento;  Artigo 39.º Consentimento presumido; Artigo 154.º Coação – que 

inclui intervenções e tratamentos com oposição do paciente ou do seu representante.  
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«A cirurgia em si foi um sucesso.  

O coração respondeu bem. 

O Professor … optou por uma "originalidade" nas suas palavras. 
Colocou na zona do fémur uma artéria artificial, tipo by-pass em 
forma de "Y", ligou-a às artérias existentes e criou uma irrigação 
forçada em 3 pontos-chave. O sangue começou a fluir e já chegou ao 
pé. 

Foi tudo feito com uma anestesia que aproveitou uma corrente 
sanguínea debaixo do braço, tipo epidural. O dia anterior à operação 
foi controlado por mim e pela anestesista com telefonemas constantes 
para casa: agora dê morfina, agora, dê dois coronats, agora isto, 
agora aquilo, era necessário baixar o ritmo cardíaco a um nível que 
pudesse evitar a anestesia geral mas que não a pusesse também em 
risco maior. 

Por trás o serviço de cardiologia também estava de prevenção, a 
dar indicações à anestesista, mas o verdadeiro obreiro deste Milagre 
foi o Prof… - não consigo libertar-me desta lágrima …» 

 

Após a Segunda Guerra Mundial os direitos humanos, os direitos civis e 

políticos atingiram um estatuto máximo de universalidade. 

Da consciência deste estatuto nasceram a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem de 10 de dezembro de 1948 e a Convenção Europeia para a 

salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950. 

Integrando ambas normas universais respeitantes ao valor intrínseco à 

dignidade e à liberdade da pessoa humana. Estes dois valores foram 

determinantes na consagração, anos depois, de um outro direito universal, o 

chamado direito dos doentes. 

Contribuiu igualmente para a afirmação deste direito e do implícito 

princípio da autonomia, um discurso do Papa Pio XII em 1952 dirigido a um 
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grupo de médicos4, ao afirmar que os médicos não são donos dos doentes e que 

só estes, depois de devidamente informados, poderão decidir acerca da 

aceitação ou rejeição das propostas que lhes são feitas. Um importante 

contributo da Igreja Católica para uma mudança de paradigma.  

Reforçava-se o conceito da autonomia do doente, perante o 

desenvolvimento imparável da ciência e da tecnologia médica cada vez mais 

intrusiva e cada vez mais ameaçadora.  

Na sociedade americana nos anos sessenta desenvolveram-se as chamadas 

técnicas de suporte vital, criaram-se as unidades de cuidados intensivos, surgiu a 

diálise renal, os transplantes do rim e do coração.  

Perante este progresso tecnológico e científico e a sua entrada em áreas até 

aí inimagináveis e, receando a perda de controlo sobre a própria vida ou sobre a 

própria saúde, a Associação Americana de Hospitais em 1973, publicou o 

Código de Direitos do Paciente, dispondo que o paciente tem o direito de 

receber de seu médico as informações necessárias para outorgar seu 

consentimento, antes do início de qualquer procedimento e/ou tratamento.  

Sendo este Código considerado o primeiro documento normativo a obrigar 

o médico a facultar ao paciente o direito a tomar decisões sobre a sua saúde, 

nomeadamente o direito a tomar a decisão final. 

Sendo considerado também o primeiro documento de ética médica. 

A partir de então, todos os códigos de ética passaram a incorporar este 

conceito, dando lugar a uma ética médica baseada no princípio da autonomia. 

E o consentimento informado, o instrumento ético e legal, através do qual 

o doente exerce o direito básico a decidir sobre o seu próprio corpo, salvo casos 

excecionais5. 

                                                           
4   PIO XII, “Discurso ao congresso Internacional de Histopatologia (14.05.92), Ação Médica, 67, 

1953, in bibliografia consultada. 

5 Sendo um caso excecional, por exemplo, a urgência da atuação incompatível com o tempo 

necessário para obter um consentimento. 
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Paralelamente vinha-se a desenvolver uma mais abrangente reflexão: não 

importava apenas questionar o que era eticamente aceitável na intervenção 

clínica, mas também o que era eticamente aceitável na investigação clínica. 

Reflexão que conduziu à bioética. 

O termo “bioética” surgira em 1971 pela voz de Van Rensselaer Potter, um 

bioquímico americano, pesquisador na área da oncologia. A sua experiência com 

pacientes oncológicos levou-o a propor o surgimento de um novo conceito 

interdisciplinar, correlacionando ética e ciência e que denominou de 

«bioética». 

Na sua obra Bioetchics: bridge to the future, escreveu:  

“A humanidade tem a urgente necessidade de uma nova sabedoria que 

proverá o 'conhecimento de como usar o conhecimento' para a sobrevivência do 

homem e para a sabedoria da qualidade de vida. Este conceito de sabedoria 

como guia de ação – o conhecimento de como usar o conhecimento para o bem 

social – poderia ser chamado de 'Ciência da Sobrevivência', certamente um pré-

requisito para a melhoria da qualidade de vida. (…) Eu acredito que a ciência de 

sobrevivência deva ser construída com base na ciência da biologia e alargada 

para além das tradicionais fronteiras com vistas a incluir os elementos mais 

essenciais das ciências sociais e das humanidades, com ênfase na filosofia em 

sentido estrito, significando 'amor pela sabedoria'. (…) A ciência da 

sobrevivência  deve ser mais do que  a ciência, sozinha, e eu portanto, proponho 

o termo Bioética a fim de enfatizar os dois elementos constitutivos mais 

importantes para a consecução da nova sabedoria que é tão desesperadamente 

necessária: o conhecimento biológico e os valores humanos”6. 

Em 1974 foi criada nos EUA uma Comissão Nacional para a Proteção dos 

Sujeitos Humanos na Pesquisas Biomédicas e Comportamentais7.  

                                                           
6 Numa tradução livre recolhida na bibliografia consultada. 

7 Como reação institucional aos escândalos causados pelas experimentações da medicina 

desde o início da 2ª. Guerra Mundial: 1) em 1963, no Hospital Israelita de doenças crônicas de 

Nova York, foram injetadas células cancerosas vivas em idosos doentes; 2) entre 1950 e 1970, no 
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Sendo objetivo principal da Comissão - identificar os princípios éticos 

“básicos” a que deveria estar sujeita a experimentação em seres humanos. 

 Em 1978 esta Comissão apresentou um Relatório - o Relatório de Belmont 

– que veio enunciar um conjunto de princípios éticos fundamentais para a 

proteção dos sujeitos humanos. 

De acordo com o mesmo, a pesquisa biomédica com seres humanos teria de 

respeitar três princípios éticos básicos: a) o princípio do respeito às pessoas; b) o 

princípio da beneficência; c) o princípio da justiça. 

O princípio do respeito às pessoas ou princípio da autonomia seria 

efetivado através do consentimento informado, o princípio da beneficência, 

vindo da medicina mais remota (a par com o paternalismo médico), seria 

efetivado através duma avaliação científica de riscos e benefícios e, o princípio 

da justiça (distributiva) impunha que houvesse critérios (justos) de distribuição 

e afetação dos recursos disponíveis (segundo que critérios afetar os dinheiros 

públicos no campo da saúde: que tipo de doentes atender prioritariamente, que 

estabelecimentos e equipamentos privilegiar). 

Este Relatório constitui um importante trabalho comum de entendimento e 

lançou as bases para um amplo diálogo sobre as tecnologias ao serviço da pessoa 

e do desenvolvimento humano e sobre o sentido da vida e os limites a 

estabelecer no confronto com as tecnologias.  

A Bioética nasceu, assim, duma reflexão crítica, dum juízo de valores e 

permanece como tal: uma reflexão crítica, um juízo de valores, à procura dum 

consenso. 

E que se estende a outras áreas do conhecimento e da prática, transpondo 

os limites originais do domínio médico, para horizontes onde o sentido da vida 

se analisa, não apenas num espaço individual, mas de toda a comunidade, de 

todos os seres, de toda a natureza, perante a consciência dum pulsar do planeta e 

                                                                                                                                                 
hospital estatal de Willowbrook (NY), injetaram hepatite viral em crianças retardadas mentais; 3) 

desde os anos 40, mas descoberto apenas em 1972, no Estado de Alabama, foram deixados sem 

tratamento quatrocentos negros sifilíticos para pesquisar a história natural da doença. 
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dum balanço da terra, limitados, obrigando, por isso, a questionar a relação dos 

humanos entre si e do mundo vivo humano com o mundo vivo não humano.  

Temas como a escassez e o direito à água, o equilíbrio ecológico, as espécies 

ameaçadas, a pegada de carbono, a engenharia genética, o direito dos animais, 

entre outros, passaram a ter assento natural nesta reflexão de conjunto sobre 

uma ética de sobrevivência humana, uma ética integral. Uma bioética integral. 

Também no estrito domínio médico desenvolveram-se desafios de 

conceção quanto ao consentimento informado, que ultrapassam a mera 

interpretação literal e formal da declaração do doente. 

Um consentimento só é válido se a informação foi corretamente 

compreendida.  

Um consentimento só é válido se for livre. 

O consentimento informado só é voluntário e livre se for prestado fora de 

qualquer coação ou manipulação.  

Fora de qualquer vulnerabilidade suscetível de o influenciar.  

Importa então questionar. Qual a capacidade de compreensão de alguém 

que tem um vocabulário limitado devido à sua condição social e escolar, ou à sua 

situação de emigrante, ou à sua avançada idade, ou à sua solidão, por exemplo? 

Como detetar /interpretar /compensar a vulnerabilidade de alguém que 

por razões de avançada idade, pouco conhecimento, condição social baixa, fraca 

saúde, solidão, se dispõe a qualquer coisa ou se dispõe a nada, perante um 

tratamento proposto? 

Mais do que informação, deve ser dada importância à compreensão da 

mesma por parte do doente. 

A liberdade de decisão dos doentes para que possam tomar decisões 

conscientes e responsáveis, o apuramento do seu grau de consciência, ocultado e 

quantas vezes dissimulado face a situações de vulnerabilidade, passou a estar em 

discussão. 
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Apurar se um consentimento é válido pode implicar a necessidade dum 

conhecimento mais ou menos vasto sobre a pessoa do doente, do seu contexto 

pessoal, familiar, social, atual e passado. 

Um verdadeiro desafio ético de solidariedade, de relação interpessoal e de 

comunicação para quem tem de apurar essa validade. 

Um desafio que sendo ético, obriga também a uma ética de 

procedimentos.  

A bioética fornece princípios formais, mas são necessários critérios para 

lhes dar conteúdo material. E que ultrapassam a capacidade de avaliação 

individual do médico responsável por cada situação. 

Situações que por sua vez não são exclusivas do doente A ou do doente B, 

mas que se definem como integrantes de um grupo mais ou menos alargado de 

pessoas. 

 A necessidade duma análise abrangente, de um conjunto de normativos e 

dum exercício de vigilância levou à criação de comissões de ética, encarregues 

de promover uma reflexão independente e multidisciplinar, com vista à 

elaboração de critérios objetivos de verificação e de orientações que ajudem a 

uma correta ponderação dos valores em presença. 

Em Portugal as comissões de ética para a saúde, reguladas primeiro 

através do Decreto-Lei n.º 97/95 de 10 de maio e, mais recentemente pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2018 de 15 de outubro, têm vindo a desempenhar um papel 

fulcral na salvaguarda dos padrões de ética no âmbito das ciências da vida, por 

forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas.  

Funcionam integradas em instituições de saúde dos setores público, 

privado e social, assim como em instituições de ensino superior que realizam 

investigação clínica e centros de investigação biomédica que desenvolvem 

investigação clínica e têm como competências gerais, entre outras, zelar, no 

âmbito do funcionamento da respetiva instituição, pela observância de padrões 

de ética, salvaguardando o princípio da dignidade e integridade da pessoa 
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humana, emitir pareceres, relatórios, recomendações e outros documentos 

sobre questões éticas relacionadas com as atividades da respetiva instituição, 

elaborar documentos de reflexão sobre questões de bioética de âmbito geral8.  

São competências específicas das comissões de ética que funcionem em 

instituições com prática clínica assistencial, entre outras: zelar pelo respeito dos 

princípios éticos da dignidade da pessoa humana, da beneficência, da justiça e da 

autonomia pessoal na prestação de cuidados de saúde; prestar assistência ética e 

mediação na tomada de decisões que afetem a prática clínica e assistencial. 

O seu papel não se limita a fiscalizar a correção ética da atividade 

desenvolvida nas instituições de saúde, têm também um papel pedagógico, 

educando, aconselhando procedimentos, emitindo pareceres, ajudando a 

resolver casos concretos para garantia dos direitos dos doentes e dos médicos, 

salvaguardando a sua autonomia, integridade e dignidade. 

A humanização, como trabalho de natureza relacional, integra aspetos 

subjetivos de quem cuida e de quem é cuidado, devendo ser necessariamente 

entendida como valor a complementar os aspetos técnico-científicos os quais, 

por si só, privilegiam aspetos objetivos, de generalidade, de conjunto. 

Uma cultura de humanização impõe a participação de todos os 

intervenientes no sistema e abrange um conjunto de circunstâncias sociais, 

éticas, educacionais e psíquicas cuja natureza subjetiva implica atender às 

necessidades singulares de cada um, em cada dia9. 

                                                           
8 Preâmbulo do Dec-Lei n.º 80/2018 de 15 de outubro e seu artº 3º. 

9 Com este objetivo, no passado dia 4 de setembro, foi tornado público um importante 

documento de ética hospitalar: o «Compromisso para a Humanização Hospitalar», celebrado por 

49 instituições hospitalares nacionais e que preconiza 15 áreas que devem ser analisadas e alvo 

de intervenção para concretização e/ou melhoria- consultável na Internet.  

“Promover as ações, programas e políticas no âmbito da humanização da atividade assistencial 

implica obrigatoriamente dar lugar, não só à palavra do Utente, como também à palavra do 

Profissional de Saúde, para que, tanto um como o outro, possam fazer parte de uma rede de 

diálogo e estejam conscientes que sem comunicação, não há humanização. 

(…) 
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O desejo de não sofrer era o desejo singular de Branca.  

Com uma incurabilidade de base, uma insuficiência cardíaca congestiva que 

ao não permitir a irrigação sanguínea dos dedos dum pé fizera morrer algumas 

das suas células e tecidos, ao sofrer dores insuportáveis e, fracassada a medicação 

de alívio, o desafio médico de procurar uma via de irrigação eficaz, reanimando 

partes do organismo, confrontava-se com a sua idade e gravidade clínica. 

Mas, não serão os doentes crónicos de mais longo curso, nomeadamente os 

incuráveis e em risco de vida, quem mais solicita à ciência e à consciência 

médica um empenhamento clínico e ético com vista ao seu conforto, à 

dignificação da sua vida e, porventura, da sua morte? 

Aliviar o sofrimento da doente foi o desafio ético assumido pelo Professor.  

Optou por uma técnica de reanimação, colocando na zona do fémur uma 

artéria artificial, tipo by-pass em forma de "Y", ligou-a às artérias existentes e 

criou uma irrigação forçada. O sangue começou a fluir e chegou ao pé, 

cicatrizando-o, reanimando tecidos mortos. 

“A cirurgia em si correu muito bem, o sangue flui normalmente e 
ela já não tem dores. Só foi pena a descompensação cardíaca que até 
aqui era sustentada por um grupo muito articulado de medicamentos. 

Infelizmente a situação piorou muito.  

Continua nos cuidados intensivos e hoje o coração já teve uma 
paragem, mas conseguiram reanimá-la. 

A cirurgia correu muito bem, mas o coração está com muita 
dificuldade em restabelecer o equilíbrio anterior. 

Se alguma coisa foi boa, foi o fim das dores, ela apesar de fraca 
está muito feliz porque está sem dores.” 

 

                                                                                                                                                 
“As pessoas primeiro!”- comunicado da Administração do Centro Hospitalar Povoa do Varzim – 

Vila do Conde (CHPVVC) explicando as razões da sua adesão a tal compromisso - consultável na 

Internet. 
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Os últimos dias de Branca foram felizes. 

A folha soltou-se ao 14º dia. 

Caiu dignamente. 

 

Anabela Luna Carvalho (2020) 
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O dever de dignidade da pessoa humana 

A inconstitucionalidade do crime de lenocínio 

João Pedro Pereira Cardoso 
Juiz de Direito 

 

 

RESUMO: O presente estudo recorta os desenvolvimentos 

doutrinários e jurisprudenciais mais relevantes na esfera jurídico-

constitucional do crime de lenocínio, traçando neste as diferentes 

perspetivas de violação dos princípios estruturantes da dogmática 

penal e dos direitos fundamentais à liberdade (sexual), ao livre 

desenvolvimento da personalidade, à escolha do trabalho e da 

profissão, à livre iniciativa económica e à segurança social.  

O princípio da proporcionalidade surge como um limite decisivo às 

restrições daqueles direitos fundamentais e à liberdade de 

conformação do legislador, mesmo no quadro da sua renúncia 

particular, fora dos casos de especial vulnerabilidade da vítima.  

A proteção imposta pela incriminação generalizada do lenocínio 

acarreta, no domínio da prostituição voluntária, o efeito perverso de 

arredar ela própria a liberdade e autodeterminação sexual de quem 

se prostitui, assim convertendo o correspondente direito num dever 

de dignidade da pessoa humana contrário à vontade e às conceções 

de vida do respetivo titular.  

Para acautelar o risco de lesão da liberdade sexual, baseado no 

preconceito de um terceiro poder tirar partido da prostituição, o 

Estado, em vez de cuidar da regulamentação do trabalho sexual e da 
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proteção social daqueles que nela se movem, sacrifica 

antecipadamente, mas de forma efetiva, vários direitos 

fundamentais, inclusivamente aquele da liberdade sexual, o que - 

além de desnecessário e contraditório - é também desproporcional e 

desrazoável.  

Apresenta-se ainda, na economia desta tese, uma análise crítica da 

construção ideológica abolicionista que associa a desigualdade, a 

vulnerabilidade e a violência de género ao tráfico de pessoas e à 

prostituição, sem admitir prova do contrário, nem qualquer 

relevância ao consentimento de quem opta de forma livre, 

esclarecida e consciente pelo trabalho sexual.  

 

PALAVRAS-CHAVE: inconstitucionalidade, lenocínio, prostituição, 

consentimento, trabalho sexual, iniciativa económica, dignidade 

humana, liberdade, autonomia, renúncia, igualdade de género, 

tráfico de pessoas, migração, vulnerabilidade.  

 

ABSTRACT: This paper approaches the most relevant doctrinaire and 

jurisprudential developments in the constitucional and juridical field 

of pimping offenses, drafting the different perceptions of breaching 

the structural principles of criminal dogmatic and the fundamental 

right to (sexual) freedom, the freedom of personal development, the 

freedom to choose an occupation, the freedom of economical 

enterprise and the right to social security.  

The principle of proportionality arises as a decisive boundary to 

those fundamental rights and freedoms restrictions, as well as a limit 

to the legislator’s shaping broadness, even in the fundamental rights 

waiving frame, except in the cases of specially vulnerable victims.  
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The protection imposed by the widespread incrimination of 

pimping offenses produces, in the field of voluntary prostitution, the 

perverse effect of eliminating the prostitute´s freedom of sexual self-

determination, thus transforming the inherent right into an 

obligation of human dignity, contrary to the holder´s will and ideas.  

To prevent the risk of sexual freedom breach, based on the prejudice 

of the possibility of another person´s profit with the prostitution, the 

State, instead of establishing rules on the sexual labour field and 

ensuring the social protection of the prostitutes, foretaste slaughters, 

in an effective way, several fundamental rights, including the right to 

sexual freedom, wich seems not only unnecessary and contradictory, 

but also disproportionate and unreasonable.  

It is also offered, in this paper´s scale, a critical analysis of the 

ideological abolitionist concept that associates the imbalance, the 

vulnerability and gender-based violence to the people-trafficking 

activities and to prostitution, not admitting proof of the opposite 

idea, nor granting any importance to the consent of those who, in 

liberty and full awareness, choose sexual work as their occupation.  

 

KEY-WORDS: unconstitutionality, pimping offenses, prostitution, 

consent, sexual labour, economic initiative, human dignity, 

freedom, self-determination, waiver, gender equality, people-

trafficking, migration, vulnerability.  
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O crime de lenocínio 

 

1. Introdução 

Os crimes sexuais constituem no Direito Penal um dos mais inquietantes 

domínios da política criminal.  

Num Estado de direito Democrático, dito pluralista e laico, a incriminação 

de alguns comportamentos sexuais tem despertado nas consciências sociais, em 

função do seu cunho mais liberalista ou moralista, os mais diversos sentimentos 

em torno da necessidade e adequação da sua tutela penal.  

A discussão em torno do conteúdo e limites do direito penal sexual tem 

subjacente uma série de posturas politico-ideológicas, servindo a incriminação de 

barómetro relevante para uma análise jurídico-antropológica da nossa 

contemporaneidade 1, quantas vezes usada, a pretexto do controlo social da 

sexualidade, para tentar limitar a evolução da própria moral social 2.  

No campo das maiores perplexidades e preconceitos sociais situa-se a 

prostituição 3 e particularmente o crime de lenocínio simples, atualmente previsto 

no art. 169º, nº1, do C.  Penal, com clara reflexão ao longo da história na expressão 

normativa da tutela penal, sem nunca conseguir mascarar a hipocrisia e as 

incoerências da incriminação no panorama do comércio do sexo, com a 

insuficiência da reação penal, por falta de vontade política, para regulamentar 

                                                           
1 Maria Teresa Pizarro Beleza, “Sem sombra do pecado: O repensar dos crimes sexuais na revisão 

do código penal”, in Jornadas de Direito Criminal, CEJ, Lisboa, 1996, pg. 159.  

2 Rui Carlos Pereira, Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do código penal, in "Sub judice", 
Lisboa, (11), janeiro-junho 1996, pg. 42.  

3 Atualmente estima-se que existam 100 mil trabalhadores do sexo em Portugal, segundo a 
Moção Setorial da Juventude Socialista apresentada em junho de 2016 no XXI Congresso nacional 
do partido socialista: “Regulamentar  a  prostituição –  uma  questão  de  dignidade”,  acesso em 3. 
04. 2018 em http://juventudesocialista. pt/juventudesocialista/wp-
content/uploads/2016/05/Mo%C3%A7%C3%A3oSectorial-Regulamentar-a-
prostitui%C3%A7%C3%A3o_Uma-quest%C3%A3o-de-dignidade-1. pdf.  

http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%22%20%2B%20%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%22%20%2B%20%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%24%22
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eficazmente o fenómeno modernamente desenvolvido de forma cada vez mais 

visível 4.  

O trabalho sexual é um fenómeno complexo que tem desencadeado as mais 

fortes tensões sociais, ideológicas, morais e políticas, a que alguns autores 

chamam de “pânicos morais”.  

O vocábulo "prostituição" 5 tem sua origem no verbo prostituir, cuja raiz vem 

do latim prostituere, que significava expor publicamente, por à venda, entregar à 

devassidão. A prostituição consiste no exercício habitual do comércio do próprio 

corpo para a satisfação sexual de número indeterminado de pessoas. A 

prostituição é sempre sexo consentido, sendo as suas características principais: a 

habitualidade, a voluntariedade e a venalidade. Nesse sentido, a prestação 

coercitiva de serviços sexuais não configura prostituição, posto que nesse caso a 

vítima não tem capacidade de eleição ou sequer de negociar o preço da sua 

prestação.  

Numa definição que evidencia os elementos essenciais da prostituição como 

uma prática social de sexo livremente acordado e uma atividade económica 

                                                           
4 Vejam-se os grupos empresariais detentores dos classificados de jornais que publicitam 

profissionalmente, com intenção lucrativa, a atividade de prostituição do(a)s anunciantes, assim a 
fomentando e facilitando.    

De resto, a Resolução do Parlamento Europeu, de 26. 02. 2014, sobre a exploração sexual e a 
prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros, in JO C 285/78 de 29. 8. 2017, chama 
precisamente a atenção para o facto de os anúncios de serviços sexuais nos jornais e meios de 
comunicação social poderem constituir uma forma de apoio ao tráfico de pessoas e à prática de 
prostituição.   

Questão fortemente debatida entre 2010 e 2011, na Espanha, sem, todavia, chegar a ser 
aprovada a proibição da publicidade de prostituição pelos jornais e outros médias.    

Ilustrando o paradoxo da comercialização da atividade sexual com os anúncios da prostituição 
classificados nos mesmos jornais onde altos responsáveis reclamam mais investigação e penalização 
do comércio sexual – cfr.  Mouraz Lopes e Tiago Milheiro, Crimes Sexuais, Coimbra Editora, 2015, 
pg. 111.  

5 Embora não exista uma definição legal da prostituição, a sua conceção jurídico-penal pode ser 
retirada do novo crime previsto no artigo 174º, consistindo na conduta da pessoa (homem ou 
mulher) que pratica um ou mais atos sexuais de relevo (cópula, coito anal ou oral e a introdução 
vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos), mediante pagamento ou outra contrapartida. 
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diversificada num mercado internacionalizado, a prostituição é definida como a 

prestação voluntária e negociada de serviços sexuais remunerados 6.  

Diferente a exploração sexual que, ao contrário da prostituição, pressupõe 

sempre a dominação e o abuso por parte de um terceiro que tira proveito ou 

vantagem do ato sexual alheio.  

Na estrutura do princípio do direito penal do bem jurídico, a proteção da 

liberdade e autodeterminação sexual, como bem jurídico a perseguir pela 

incriminação, ainda que nalguns setores mais moralistas ancorado no bem 

supremo da dignidade da pessoa humana, tem merecido o maior consenso.  

Contudo, na discussão da existência e identificação do bem jurídico tutelado 

pela norma, a reforma de 1998, com a eliminação no tipo legal da expressão 

“explorando situação de abandono ou necessidade económica”, veio causar o 

completo divórcio entre a doutrina e a jurisprudência nacionais, ainda que num e 

noutro campo com vozes autorizadas de vencida e forte discordância.  

O problema do bem jurídico tutelado pelo crime de lenocínio simples 

convoca-nos para a discussão de diferentes fatores que informam o tema da 

prostituição e o seu tratamento jurídico (a moral, a honestidade, a dignidade, a 

liberdade, a liberdade sexual, a economia, o género e a migração).  

Mas, o problema do bem jurídico tutelado pelo crime, mais do que o debate 

em torno daqueles conceitos e caraterização do tipo penal, tem as maiores 

implicações práticas.  

Da inconstitucionalidade da norma, à definição da unidade e pluralidade de 

crimes em função não só do número de atos de prostituição da mesma pessoa 

como do número de prostitutas exploradas 7, à admissibilidade do crime 

                                                           
6 Propondo esta definição, Maria Luísa Maqueda Abreu, in Prostitución, feminismos y derecho 

penal, 2009, Ed. Comares, pg. 61-2 e 123, advoga que a prostituição forçada não existe, pois, a 
prestação coerciva de serviços sexuais não pode ser considerada prostituição, mas antes uma forma 
de agressão ou abuso sexual.  

7 Se a censura se dirige, no nº1, do art.169º, do C. Penal, ao modo de vida do agente que pratica 
o crime, concretamente o aproveitamento económico da prostituição independentemente do 
número de pessoas que se prostituem, a tendência será a de considerar apenas um crime de 
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continuado, à relevância jurídico-penal do consentimento da prostituta e ao 

âmbito do caso julgado perante o carácter pessoal ou não do bem protegido, são 

alguns dos problemas mais visíveis que encontram resposta na discussão aqui 

tratada em torno da matriz eminentemente pessoal ou não do bem jurídico 

tutelado.  

Neste campo situa-se também o problema da admissibilidade da prisão 

preventiva para o crime de lenocínio simples que, por não ser punível com pena 

de prisão superior a cinco anos, apenas a admite se considerado um crime violento 

por via dos art. s 1º, al. j) e 202º, nº1, al. b), do C. Proc. Penal.  

 

2.  Breve evolução legislativa 

A perceção do bem jurídico tutelado torna-se mais fácil se visitarmos a 

história recente da criminalização, sabido que a sua evolução tem sido 

condicionada pelas conceções ético-sociais dominantes associadas à tolerância da 

prostituição e à condição da pessoa que se prostitui, aliada aquando da reforma 

de 1998 à crescente entrada e permanência ilegal de prostitutas estrangeiras em 

Portugal quantas vezes envolvidas em redes de tráfico organizado.  

O crime de lenocínio era punido no âmbito do Código Penal Português de 

1886. Na secção IV, sob a epígrafe de Lenocínio, punindo as situações de 

dependência e/ou incapacidade natural das vítimas, os artigos 405º e 406º 

incriminavam o favorecimento ou facilitação da prostituição de descendentes do 

agente, da mulher do agente, dos menores à guarda do agente, tutor ou 

encarregado, e dos menores em geral com referência a qualquer agente sem 

qualidades familiares ou funcionais em relação ao menor 8.  

                                                           
lenocínio a exploração sexual de diversa(o)s prostituta(o)s. Caso se entenda que o bem jurídico ali 
tutelado, à semelhança do seu nº2, é ainda a liberdade e autodeterminação sexual, então, se o 
agente fomenta, favorecer ou facilitar a prática de prostituição de várias pessoas haverá concurso 
efetivo, pois, é a liberdade de cada uma elas, individualmente, que deve ser ponderada. 

8 Entretanto, reforçando a proteção da sexualidade dos menores, o artigo 25º, do Decreto nº20. 
431, de 24 de outubro de 1931, veio estabelecer a punição do “…pai, mãe, tutor ou outra pessoa 
encarregada da guarda de menores, que tiverem dado causa ou não tiverem impedido, podendo 
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Em 1962 numa linha proibicionista apoiada na alta moralidade e perigo grave 

para a saúde pública, o Governo decidiu proibir definitivamente a prostituição 

através do Decreto-Lei nº 44579, de 19 de setembro de 1962, punindo com pena 

de prisão e multa quem favorecesse conscientemente ou de algum modo 

facilitasse o exercício da prostituição ou nela interviessem com fins lucrativos (art. 

2º) 9.  

Com o C. Penal de 1982, aprovado pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23/09), 

na sua redação originária, a prostituição é despenalizada, num movimento 

abolicionista, assim se mantendo até hoje.  O crime de lenocínio passou a constar 

sistematicamente do Título III Dos crimes contra valores e interesses da vida em 

sociedade, Capítulo I Dos crimes contra os fundamentos ético sociais da vida 

social e Secção II Dos crimes sexuais 10.  

Apesar da discussão da descriminalização do lenocínio na Comissão Revisora 

do Código Penal em 1989 11 [onde não vingou a argumentação de Figueiredo Dias 

que colocou este comportamento como uma questão social, merecedora de 

resposta administrativa e de polícia] prevaleceu ao tempo a opção legislativa de 

criminalização de um comportamento ofensivo da liberdade e autodeterminação 

sexual da pessoa que se prostitui em face da exigida exploração da situação de 

abandono ou necessidade da mesma.  

                                                           
faze-lo, que eles se tornem delinquentes, alcoólicos, libertinos, ou por outra forma viciosos, ou que 
por alguma forma tenham contribuído para a desmoralização, perversão ou desamparo dos mesmos 
menores (…)”.  

9 Este diploma tornou ilegal a prostituição a partir do dia 1 de janeiro de 1963, tendo sido 
encerradas as casas que predominavam nas maiores cidades do País, cuja atividade se confinava ao 
exercício da prostituição.  

10 Estabelecendo, o art. 215º, nº1, a punição de quem fomentasse, favorecesse ou facilitasse a 
prática de atos contrários ao pudor ou à moralidade sexual, ou de prostituição relativamente a 
pessoa menor ou portadora de anomalia psíquica (al. a) ou a qualquer pessoa, explorando situação 
de abandono ou de extrema necessidade económica (al. b). Já o art. 216. º estatuía uma pena mais 
grave para tais comportamentos: a) se o agente os realizar com intenção lucrativa; b) se o realizar 
profissionalmente; c) se usar fraude, violência ou ameaça grave; d) se a vítima for cônjuge, 
ascendente, descendente, filho adotivo, enteado ou tutelado do agente, ou lhe foi entregue em 
vista da sua educação, direção, assistência, guarda ou cuidado. 

11 Cfr. Actas e Projecto, Rei dos Livros, 1993, pg. 258. 
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Assim, com a reforma de 1995, aprovada pelo Decreto-Lei n. º 48/95, de 

15/03, o tipo legal de crime de lenocínio (art. 170º, do C. Penal) foi então 

deslocado para o Título I Dos crimes contra as pessoas, Capítulo V Dos crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual, Secção I Crimes contra a liberdade 

sexual 12, alteração sistemática que “não deve ser entendida como mera 

“purificação ideológica”, mas como fundamento de interpretação dos  tipos 

legais, à luz de critérios de proteção de bens jurídicos diversos dos até aqui 

contemplados” 13.  

Tal revisão eliminou do tipo legal de lenocínio o inciso “extrema” em relação 

à necessidade económica da vítima e passou a exigir o profissionalismo ou a 

intenção lucrativa da atividade criminosa.  

A deslocação sistemática do crime para o Capítulo Dos crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual significa que o legislador português, 

acompanhando a reforma penal seguida em diversos países europeus, quis 

proteger apenas bens individuais e não bens supra-individuais da comunidade ou 

do Estado. Só a liberdade e autodeterminação sexuais podem figurar como bem 

jurídico penalmente tutelado.  

A conduta sexual reprovável é, essencialmente, aquela que se sobrepõe à 

vontade da vítima, seja por incapacidade desta para consentir, seja pelo agente 

atuar contra a sua vontade, mediante intimidação, violência ou outra forma de 

constrangimento. A ausência de consentimento é o pressuposto da punição nos 

crimes sexuais.  

                                                           
12 Passando a estabelecer o nº1, do art. 170º, a incriminação de “quem, profissionalmente ou 

com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição 
ou a prática de actos sexuais de relevo, explorando situações de abandono ou de necessidade 
económica”, enquanto o seu nº2, mantinha a agravação “se o agente usar de violência, ameaça 
grave, ardil ou manobra fraudulenta, ou se aproveitar de incapacidade psíquica da vítima”. 

13 Maria Teresa Pizarro Beleza, “A regulação jurídica da sexualidade no código penal: da 
laicização dos 'bons costumes' à ortodoxia da 'liberdade”, Estudos comemorativos do 150º 
aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Ministério da Justiça, 1995, pg. 170.  

http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%22%20%2B%20%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%22%20%2B%20%22AU%20BELEZA%2C%20Maria%20Teresa%20Pizarro%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
http://91.198.182.84/docbweb/plinkres.asp?Base=STJ1&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%22%20%2B%20%22TCO%20A%20regula%E7%E3o%20jur%EDdica%20da%20sexualidade%20no%20c%F3digo%20penal%3A%20da%20laiciza%E7%E3o%20dos%20%27bons%20costumes%27%20%E0%20ortodoxia%20da%20%27liberdade%27%24%22
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Entretanto, com a reforma de 1998, aprovada pela Lei nº 65/98, de 2/09, foi 

eliminado o segmento “explorando situações de abandono ou de necessidade 

económica” 14. Essa eliminação foi então justificada por dificuldade de prova 15.  

Assim, alargou-se a incriminação do lenocínio, retirando-se da descrição 

típica a exigência de exploração de situações de abandono ou de necessidade, 

bastando a exploração sexual de outra pessoa (desenvolvida profissionalmente ou 

com intenção lucrativa) para que as condutas já possuam a indispensável 

relevância ético-penal e para que, como tal, devam ser punidas 16.  

O retirar daquela expressão do tipo incriminador do crime de lenocínio foi 

então justificado com a sua reconhecida inaplicabilidade, pois «não permite 

culpar, nem criminalizar, nem prender ninguém, porque essa circunstância nunca 

se prova».  

Contextualizando, nesta altura assistia-se a um crescimento de imigração 

sexual oriunda do Brasil e da Europa de Leste, intensificando a prostituição em 

Portugal com repercussão no sistema de organização social e familiar 17, vindo a 

desenvolver-se os fenómenos de tráfico de mulheres para exploração sexual e o 

auxílio organizado à imigração ilegal.  

                                                           
14 Na exposição de motivos da Proposta de Lei nº160/VII (no Diário da Assembleia da República, 

II Série-A, nº 37, 3ª sessão legislativa, 1997-1998) que, após apreciação parlamentar, resultou na Lei 
nº65/98, de 2/09, o então Ministro da Justiça (José Vera Jardim) sublinhou que as alterações 
propostas visavam além do mais a intensificação do combate aos crimes de exploração sexual de 
pessoas objeto de prostituição e de tráfico.  

15 Passou a constar do art. 170º, nº1, a incriminação de “quem, profissionalmente ou com 
intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição ou 
a prática de actos sexuais de relevo”, enquanto o nº2, manteve a agravação “se o agente usar de 
violência, ameaça grave, ardil ou manobra fraudulenta, ou se aproveitar de incapacidade psíquica 
da vítima”.  

16 Cfr. Diário da Assembleia da República, I- Série, nº48 de 13. 03. 98 (3ª sessão legislativa – 
1997-1998), pg. 17.  

17  João Peixoto, Tráfico, contrabando e imigração irregular - Os novos contornos da imigração 
brasileira em Portugal, Sociologia, Problemas e Práticas, n. º 53, 2007, pp. 71-90.  

Como exemplo mais ilustrativo referimos o designado episódio das “mães de Bragança” objeto 
de reportagem no Times Magazine, em 2003, que originou o encerramento de vários 
estabelecimentos que as prostitutas frequentavam.  
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Neste clima de crescente fluxo migratório, aqui incluído o tráfico de 

mulheres para exploração sexual, o legislador visou, essencialmente, perseguir o 

negócio do sexo, como finalidade de política criminal 18.  

 Na versão operada pela Lei nº 99/2001, de 25/08, foi unicamente alterada a 

redação do nº2 do art. 170º, do C. Penal 19 .  

Finalmente, por força da revisão do C. Penal introduzida pela Lei nº59/2007, 

de 4/09, o crime de lenocínio passou a constar do art. 169º, do C. Penal 20.  

Percorrida a evolução histórica do tipo legal verifica-se que apesar da sua 

deslocação sistemática do catálogo dos crimes contra a sociedade para os crimes 

contra as pessoas, mais propriamente para o capítulo dos crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual, as sucessivas alterações legislativas, 

inicialmente focadas na eliminação de quaisquer preconceitos e ideais sexuais 

moralistas, numa tendência progressiva de cariz liberal, tolerante e pluralista, 

acabaram, no contexto dos fluxos migratórios e do crescimento do negócio do 

sexo, por esvaziar da expressão normativa do tipo o elemento mais visível da 

essência da tutela penal, o bem jurídico individual da liberdade sexual, num claro 

retrocesso aos valores ético sociais dominantes que marcavam o sentido e 

finalidade da punição antes da reforma de 1995.  

 

                                                           
18 Mouraz Lopes, Os Crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual no Código Penal, 4ª 

edição, Coimbra Editora, pg. 86.  

19 Abrangendo, agora, o lenocínio qualificado o uso de “violência, ameaça grave, ardil ou 
manobra fraudulenta, abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, 
económica ou de trabalho ou se aproveitar de incapacidade psíquica da vítima”.  

20 Com a seguinte redação atual: Artigo 169. º (Lenocínio). “1. Quem, profissionalmente ou com 
intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição (…)”  
2. Se o agente cometer o crime previsto no número anterior: a) Por meio de violência ou ameaça 
grave; b) Através de ardil ou manobra fraudulenta; c) Com abuso de autoridade resultante de uma 
relação familiar, de tutela ou curatela, ou de dependência; d) hierárquica, económica ou de 
trabalho; ou f) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de especial vulnerabilidade da 
vítima;(…)”. 
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3. Do princípio constitucional do direito penal do bem jurídico 

 O problema da inconstitucionalidade aqui tratado situa-se primeiramente 

no campo do direito penal do bem jurídico como parâmetro fundamental 

controlador da constitucionalidade das normas incriminatórias 21, atualmente 

implícito no art. 18º, nº2, da CRP 22, com expressa consagração no art. 40º, nº1, 

do C. Penal, após a revisão de 1995 23.  

O cit. art. 18º, nº2, constitui o critério jurídico-constitucional da definição 

material do bem jurídico-penal, consagrando os seguintes pressupostos:  

— 1ª da dignidade penal do bem jurídico (condicionando a restrição de 

direitos à salvaguarda de outros);  

— 2º da necessidade penal (condicionando tal restrição à sua necessidade 

para a referida salvaguarda) em três dimensões:  

                                                           
21 O princípio jurídico-constitucional do direito penal do bem jurídico concretiza-se a partir dos 

critérios da dignidade penal do bem jurídico e da necessidade da intervenção penal (da carência de 
tutela penal). Como refere Maria João Antunes, parafraseando os Acs TC 85/85 e 99/2002, 
“constituindo as penas, em geral, na privação ou sacrifício de determinados direitos (máxime, a 
privação da liberdade, no caso da prisão), as medidas penais só são constitucionalmente admissíveis 
quando sejam necessárias, adequadas e proporcionais à proteção de determinado direito ou 
interesse constitucionalmente protegido (art. 18º da Constituição), e só serão constitucionalmente 
exigíveis quando se trate de proteger um direito ou um bem constitucional de primeira importância 
e essa proteção não possa ser suficiente e adequadamente garantida de outro modo” – cfr. “A 
problemática penal e o Tribunal Constitucional", in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José 
Gomes Canotilho, vol. 1, 2012, Coimbra Editora, pg. 101-2 e da mesma Autora, Direito Penal, Direito 
Processual Penal e Direito da Execução das Sanções Privativas da Liberdade e Jurisprudência 
Constitucional, in JULGAR, nº21, 2013, pg. 90. 

22 Por força do artigo 17º (“O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos 
enunciados no título II e aos direitos fundamentais de natureza análoga”) o regime do artigo 18º, 
nº2 (“A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos previstos na Constituição, 
devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos) aplica-se aos direitos-deveres pessoais (protegidos pelo direito 
penal primário, abarcado globalmente no Código Penal) e aos direito-deveres sociais, previstos no 
Título III da 1ª parte e na 2º parte da CRP (protegidos pelo direito penal secundário). 

23 De resto, o próprio Preâmbulo do Código Penal que apela a uma “maximização das áreas de 
tolerância em relação a condutas ou formas de vida que, revelando de particulares mundividências 
morais e culturais, não põem diretamente em causa os bens jurídicos-penais nem desencadeiam 
intoleráveis danos sociais”. 
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a) a inexistência ou insuficiência de outras reações sociais para uma proteção 

eficaz do bem jurídico com dignidade penal 24;  

b) a adequação da sanção criminal a uma tutela relativamente eficaz do bem;  

c) a proporcionalidade entre a gravidade da sanção criminal e a relevância 

pessoal e/ou social dos bens jurídicos protegidos (e lesados ou postos em perigo) 
25.  

Num primeiro momento, da apreciação da necessidade da intervenção 

penal, o legislador avalia e o juiz constitucional controla se há ponderosas razões 

de política criminal para que certos fins sejam prosseguidos através da proibição 

de condutas e da ameaça de sanções que representam uma intervenção gravosa 

na liberdade geral; no segundo momento, o legislador verifica e o juiz controla se 

a reação penal sobre quem pratique o comportamento censurável, na medida em 

que implica um potencial sacrifício de bens, interesses ou valores do agente, é 

adequada, necessária e proporcional tendo em conta aqueles fins 26.  

À luz destes parâmetros o Ac TC 527/95 declarou a inconstitucionalidade do 

art. 132º, do Código Penal e Disciplinar da Marinha Mercante, em face de um 

direito penal, assente na dignidade da pessoa humana e estruturado nos princípios 

da culpa (fundamento legitimador e limite das penas), da necessidade (só podem 

ter dignidade penal os bens jurídicos comunitários cuja violação atinja aspetos 

essenciais da vida em sociedade e alcancem elevada gravidade ética), da 

                                                           
24 Qualquer outro tipo de sanção jurídica (do direito penal secundário, administrativo ou mesmo 

civil) seria ineficaz ou insuficiente para uma proteção (maior ou menor) do bem jurídico.  

25 Para existir proporcionalidade, em sentido estrito, entre o ilícito e a pena, nos termos do nº2, 
do art. 18º, da CRP, é necessário que a restrição da liberdade que a pena produz corresponda 
substancialmente à compressão do bem jurídico que o ilícito comporta. Se esta compressão não é 
percetível, se a ofensa não é visível, falece o princípio da proporcionalidade. Trata-se aqui, segundo 
Augusto Silva Dias, in “Delicta in se e Delicta mere prohibita: Uma Análise das descontinuidades do 
ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção clássica”, Coimbra Editora, 2008, de 
uma “exigência de equilíbrio ou de igualdade geométrica” entre aquilo que se restringe e aquilo que 
se tutela. A liberdade ambulatória só poderá ser restringida direta ou indiretamente, através da 
pena de prisão ou multa (esta quando convertida em prisão subsidiária), quando essa restrição for 
necessária para preservar um direito ou um bem da mesma grandeza geométrica.  

26 Vitalino Canas, O princípio da proibição do excesso: em especial, na conformação e no controlo 
de atos legislativos, Repositório da Universidade de Lisboa, 2016, pg. 1153.  
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subsidiariedade e da máxima restrição das penas (as sanções penais deverão ser 

sempre o último recurso das medidas legislativas para proteção e defesa dos bens 

jurídicos) e da proporcionalidade (deve ser garantida uma adequada proporção 

entre as penas e os factos a que se aplicam).  

Em suma, qualquer limitação feita por lei no âmbito específico das leis 

restritivas de direitos, liberdades e garantias deve ser “(…) adequada (apropriada), 

necessária (exigível) e proporcional (com justa medida) (…)” 27.  

O bem jurídico (“expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na 

manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo 

socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso” será 

político-criminalmente tutelável quando e onde encontre reflexo“(…) num valor 

jurídico-constitucionalmente reconhecido em nome do sistema social e que, 

deste modo, se pode afirmar que “preexiste” ao ordenamento jurídico-penal(…)” 
28, assumindo-se como padrão crítico do sistema jurídico-penal 29.  

Daí que a definição de bem jurídico tenha de ser efetuada com “recurso a 

uma conceção ético-social mediatizada pela constituição democrática 30.  

                                                           
27 Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição, pg. 457.  

28 Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, pg. 114 e 120. Neste sentido, 
do mesmo Autor, in O Direito penal do bem jurídico como princípio jurídico-constitucional implícito, 
R. L. J. Ano 145, maio-junho 2016, nº3998, pg. 266, “o objeto da tutela tem-se como critério 
legitimador da incriminação: um valor transistemático à incriminação, mediatizado pelo texto 
constitucional, politicamente orientado e reconhecido pelo sistema social como condição essencial 
da realização individual ou coletiva”.  

29 Neste sentido os bens jurídico-penais mais não são do que concretizações dos valores 
constitucionais expressa ou implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais e à 
ordenação social, política e económica, assim se compreendendo que a restrição de direitos, 
liberdades e garantias apenas seja válida onde e quando necessária para salvaguardar outros 
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos – art. 18º, nº2, da CRP.  

A lei penal, naturalmente restritiva de direitos “(…) poderá intervir apenas para tutelar (e 
limitando-se ao necessário para tal tutela) outros valores com relevo constitucional (…)” – Cfr. Maria 
da Conceição Ferreira da Cunha, in Constituição e Crime – uma perspetiva da criminalidade e da 
descriminalização, Universidade Católica Portuguesa, Coimbra Editora, 1995, pg. 200.  

30 A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, 3ª edição, U. C. P. Porto, pg. 60 a 66, 
recordando que a materialização do referido critério ético-social terá de ser encontrada na 
Constituição da República Portuguesa, expressão jurídica fundamental da conceção ético-social da 
comunidade em relação aos princípios estruturantes do sistema social. 
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Será, por isso, inconstitucional a incriminação, de um comportamento do 

qual se não possa com razoável segurança afirmar que se destina a proteger um bem 

jurídico-penal  31.  

A função do direito penal só pode ser “a tutela subsidiária de bens jurídicos 

dotados de dignidade penal (e carentes de pena), não a decisão de controvérsias 

morais, o reforço de normas morais ou, em suma, a tutela de uma moral qualquer”  
32.   

É na consciência ético-social de uma comunidade temporal e espacialmente 

localizada que devem ser identificados os valores por ela considerados como 

essenciais ou indispensáveis para a realização pessoal de cada um dos seus 

membros (a designada dimensão axiológica fundamental do bem jurídico-penal, 

também entendida por dignidade penal do bem jurídico). O direito penal só deve 

intervir “onde se verifiquem lesões insuportáveis das condições comunitárias 

essenciais de livre realização e desenvolvimento da personalidade de cada homem 

“ - Cfr. Figueiredo Dias, Os novos rumos da política criminal e o direito penal do 

futuro, Revista da Ordem dos Advogados, 1983, pg. 11.  

Ainda que legítima uma dada conceção moral em matéria sexual, por mais 

respeitável que se mostre, não pode ser usada como fundamento de imposição 

jurídico normativa do direito penal.  

Isto porque, segundo o Autor, “Direito Penal e Estado-de-Direito Material”, 

in Revista de Direito Penal, nº31, 1981, pg. 43: “o homem deve ser inteiramente 

livre no seu pensamento, na sua convicção e na sua mundividência – só deste 

modo se constituindo uma sociedade verdadeiramente pluralista – ao Estado 

falece, por inteiro, legitimidade para impor, oficial e coactivamente, quaisquer 

concepções morais, para tutelar a moral ou uma certa moral: neste campo tudo 

deve ser deixado à livre decisão individual”.  

                                                           
31 Neste sentido Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, pg. 126. 

32 Figueiredo Dias, O Direito penal do bem jurídico …, pg. 251.  
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Nesse sentido Luís GRECO, Breves reflexões sobre os princípios da proteção 

de bens jurídicos e da subsidiariedade no Direito Penal. In: Direito Penal 

Contemporâneo. Livro em Homenagem ao Prof. Dr. Cezar Roberto Bitencourt. 

(Cooord. ) SCHMIDT, Andrei Zenkner. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, pg. 

411, ensina que “a principal consequência do princípio da proteção de bens 

jurídicos é a impossibilidade de legitimar uma proibição aludindo à simples 

imoralidade do comportamento proibido. ”  

Ainda que uma comunidade politicamente organizada possa elevar 

determinados valores à categoria de bens jurídico-penais, nem todos os interesses 

coletivos são penalmente tutelados, nem todas as condutas socialmente danosas 

são criminalmente sancionadas, assim se falando do carácter fragmentário do 

direito penal. O direito penal só deve proteger os bens mais fundamentais para o 

indivíduo e/ou a sociedade e, mesmo estes, quando atingidos pelos ataques mais 

intoleráveis.  

A existência de um dano social constitui condição necessária para a 

intervenção do direito penal, mas este dano, reafirma Karl Natscheradtz  33, não 

se confunde com a mera imoralidade da conduta, com a ofensa de valores ético-

sociais, nem com o facto de a conduta se afastar do padrão socialmente tido como 

dominante de comportamento.  

A violação de um bem jurídico não é suficiente para que haja intervenção 

penal. O Direito Penal não promove uma tutela global de bens jurídicos em 

oposição a toda e qualquer forma de agressão. Essa violação tem que ser 

absolutamente substancial ao livre desenvolvimento da personalidade de cada 

pessoa na comunidade, assim se apresentando o direito penal como a última ratio 

da política social, sendo a sua intervenção de natureza subsidiária.  

  Sustentando que os bens jurídico penais são constituídos pelos valores 

sociais imprescindíveis para a convivência humana na comunidade, Jeschek 

defende que determinados valores ético-sociais, convicções morais enraizadas na 

                                                           
33 Karl Prelhaz Natscheradtz, in O Direito Penal Sexual: conteúdo e limites, Almedina, Coimbra, 

1985, pg. 139.  
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sociedade (como exemplo o Autor aponta no sistema alemão o crime de maus 

tratos a animais), devem ser incorporados pela conceção de bem jurídico - Cfr. 

Jeschek, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal – Parte Geral, 2002, pg. 8.  

Atendendo ainda ao interesse coletivo, Roxin confere ao bem jurídico a 

tradução de condições ou finalidades fundamentais para o desenvolvimento da 

pessoa, no sentido da realização dos seus direitos fundamentais e do 

funcionamento de um “sistema estatal construído em torno dessa finalidade” – cfr 

Claus Roxin, O conceito de Bem Jurídico como Padrão da norma penal posto à 

prova, Trad. Susana Aires de Sousa, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 

Coimbra Editora, 2013, pg. ,12.  

 

 

4. A incriminação prevista no artigo 169º, nº1, do Código Penal  

4.1 O bem jurídico-penal tutelado: na doutrina e na jurisprudência 

 Segundo a opinião quase unânime da doutrina criminal portuguesa, após a 

reforma introduzida pela Lei nº65/98, de 2 de setembro, com a eliminação da 

exigência típica de que o favorecimento da prostituição se ligasse à exploração da 

situação de abandono ou necessidade económica, a qual constava do C. Penal/82 

e foi mantida com revisão de 1995, perdeu-se a ligação ao bem jurídico da 

liberdade e autodeterminação sexual da prostituta.  

Nesse sentido, para a generalidade dos autores a tutela pretendida localiza-

se agora no plano de puras situações imorais (Figueiredo Dias, O Direito penal do 

bem jurídico…, pg. 259-260 e Figueiredo Dias/Maria João Antunes, “Da 

inconstitucionalidade da tipificação do lenocínio como crime de perigo abstrato”, in 

Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Joaquim de Sousa Ribeiro – Vol. 

I, Almedina, 2019, pg.121 e ss e Mafalda Serrasqueiro, “Moral ou dignidade no 

lenocínio: Um crime à procura de um bem jurídico”, in A Dignidade da Pessoa 

Humana na Justiça Constitucional (Jorge Reis Novais/Tiago Fidalgo de Freitas), 

Almedina, 2018, pg.438 e ss), um comportamento imoral (Joaquim Malafaia, A 
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Inconstitucionalidade do nº1 do artigo 169. º no Código Penal, in RPCC, ano 19, n. 

º 1, 2009, pg. 47), de um bem jurídico transpessoal de étimo moralista (Anabela 

Rodrigues e Sónia Fidalgo in Comentário Conimbricense. . . , 2012, pg. 799), 

sentimento geral de pudor e de moralidade de uma determinada conceção de vida 

que se não compadece com a aceitação do exercício profissional e com intenção 

lucrativa do fomento, favorecimento ou facilitação da prostituição (Mouraz 

Lopes e Tiago Milheiro, Crimes Sexuais, Coimbra Editora, 2015, pg. 106), de um 

bem transpessoal na medida em que na sua descrição não há nenhuma forma de 

pressão ou coação sobre a pessoa (Maria do Carmo Silva Dias, in Repercussões da 

Lei nº59/2007, de 4/09, nos crimes contra a liberdade sexual, CEJ, 1º Semestre 

2008, nº8 Especial, pg. 251), do interesse geral da sociedade na preservação da 

moralidade sexual e do ganho honesto (Sénio Reis Alves, Crimes Sexuais, 

Almedina, 1995, pág. 68), de valorações morais sobre a condução da vida pessoal 

(Vera Raposo, Da Moralidade à liberdade, Liber Discipulorum, Coimbra Editora, 

pág. 949-950), valores da comunidade e as conceções ético-sociais dominantes 

relevantemente postas em causa em matéria de prostituição e de atos contrários 

à moralidade pública (Maia Gonçalves, Código Penal Anotado, 17ª edição, pág. 

593), considerações puramente sociológicas e culturais (Jorge Miranda e José de 

Melo Alexandrino, in As Grandes Decisões dos Tribunais Constitucionais Europeus, 

pg. 11); uma manifestação de moralismo jurídico baseado no preconceito 

moralista da perceção do lucro com a atividade sexual de outrem (Pedro Soares 

de Albergaria e Pedro Mendes Lima, in O Crime de Lenocínio entre o Moralismo e 

o Paternalismo Jurídicos in RPCC, ano 22, nº2, pg. 256 e 260); meras conceções 

morais ou religiosas (André Lamas Leite, in artigo de opinião “Prostituição e 

lenocínio”, in www. publico. pt, 19 de setembro de 2017); uma clara imoralidade e 

inética económica, social, política, cultural e mental (Gonçalo S. de Melo 

Bandeira, Anotação, numa perspetiva de direito penal e de criminologia, ao acórdão 

do STJ de 13. 04. 2009, in Direitos de Personalidade e sua Tutela, Coord. Manuel 

da Costa Andrade, Rei dos Livros, 2013, pg. 268); sentimento geral de pudor e de 

moralidade (Augusto Silva Dias, Reconhecimento e coisificação nas sociedades 

contemporâneas”, Liber Amicorum de José de Sousa e Brito, Coimbra, Almedina, 

2009, pg. 124 e 129).  
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Para outros, minoritários na doutrina, o tipo legal de crime ainda visa a 

proteção da liberdade e da autodeterminação sexual da prostituta (Jorge Dias 

Duarte,Crime de lenocínio: unidade ou pluralidade de infracções, Revista Sub 

Judice - Justiça e Sociedade, 2003, Outubro/Dezembro, n. º 26, págs. 31/35), a 

dignidade da pessoa que se prostitui, ainda que desta proteção decorram opções 

éticas em matéria sexual; Pedro Vaz Patto, Direito Penal e Ética Sexual, Direito e 

Justiça, FDUCP, vol. XV, 2001, tomo II, pág. 138), a dignidade da pessoa humana 

e a paz pública; José Maria Alberto, in Dos crimes sexuais: do crime de lenocínio em 

especial, 2012, pg. 76, reconhecendo no tipo a tutela penal de uma conduta de 

exploração na vertente sexual de terceiros, imputando à pessoa que se prostitui 

uma atribuição comercial materializada na sua instrumentalização sexual; o bem 

protegido é a dignidade da pessoa humana, mas de reconhecimento coletivo.  

Numa terceira via encontramos outros autores que ainda encontram no tipo 

legal de crime a proteção da liberdade e da autodeterminação sexual, havendo 

necessidade de uma interpretação constitucional restritiva do tipo legal 34. Uma 

interpretação conforme à Constituição, seja no sentido de exigir a prova adicional 

do elemento típico implícito de exploração da necessidade económica e social da 

prostituta 35, seja no sentido de se exigir a prova, no caso, de que se está perante 

uma efetiva “exploração” da situação de dependência da pessoa que se prostitui 

ou, pelo menos, admitir a contraprova do perigo que serve de fundamento à 

                                                           
34 As sentenças de interpretação conformes à Constituição, ao abrigo do art. 80º, nº3, da Lei do 

Tribunal Constitucional, traduzem-se naquelas decisões interpretativas em que o Tribunal, pese 
embora o facto de não considerar a disposição como inconstitucional, determina-lhe um sentido 
diferente, mais conforme à Constituição. Enquanto princípio regra de aplicação da lei em geral como 
concretização do critério da interpretação sistemático-teleológica (Rui Medeiros in A Decisão de 
Inconstitucionalidade, Universidade Católica, pg. 290, 296 e 301), a interpretação conforme à 
Constituição ganha força se considerarmos que “ao conceito de bem jurídico não pode exigir-se a 
função de indicar, de forma quase logico-formal, os termos em que haverá de realizar-se a 
incriminação”, pois trata-se de um critério orientador e legitimador do conceito material de crime 
– Cfr. Figueiredo Dias, O Direito penal do bem jurídico …, pg. 266.  

Havendo casos em que o favorecimento da prostituição pode afinal achar proteção nesses 
mesmos valores da autonomia e da liberdade sexual, situações de fronteira que podem ser 
enquadradas através de uma devida interpretação conforme à Constituição da norma Penal -Cfr. 
Jorge Miranda e José de Melo Alexandrino, in As Grandes Decisões dos Tribunais Constitucionais 
Europeus, pg. 12.  

35   Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, 3ª edição, págs. 671 e 673.  
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incriminação 36, considerando que a incriminação exige que o exercício da 

atividade revele “aptidão para condicionar ou diminuir a esfera da autonomia da 

vontade da pessoa que se prostitui.   

E logo acrescenta que sendo “ainda protegida a liberdade sexual da pessoa 

que se prostitui, é o forte perigo da diminuição ou eliminação da sua esfera de 

autonomia da vontade que está em causa no nº1 do art. 169, configurado tal 

preceito como um crime de resultado, de perigo concreto” - ob. cit. , pg. 53-4.  

Configura o crime de lenocínio, nesta posição intermédia, como um crime 

de perigo concreto, exige-se que o bem jurídico tenha sido efetivamente posto em 

perigo, sendo necessário provar, nesta situação, que exista uma efetiva 

“exploração” da pessoa que se prostitui, não se colocando, deste modo, em causa 

a legitimidade da incriminação.  

Solução que, aliás, vemos seguida em alguma jurisprudência do Supremo 

Tribunal de Justiça 37 e acolhida no próprio Ac. TC 144/2004, de 10/03, já que a 

sua relatora, Maria Fernanda Palma, sempre defendeu a admissibilidade da prova 

sobre o perigo nos crimes de perigo abstrato 38.  

                                                           
36   M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal - Parte geral e especial, 2014, págs. 710, 

e Inês Ferreira Leite, A tutela penal da liberdade sexual, RPCC, ano 21, 1, 2011, pg. 53 e 85, 
recordando a Autora que, embora “a prostituição possa consistir na simples concretização de uma 
decisão livre e consciente, o que se pretende prevenir é que tal margem de autonomia decisória 
não seja substancialmente reduzida ou limitada, pela intervenção profissional ou com fins lucrativos 
de terceiro”.  

37 Neste sentido alinhou o voto de vencido do Conselheiro Maia Costa no Ac STJ de 5. 09. 2007, 
www. dgsi. pt; Também o Ac STJ 13. 04. 2009 (Rodrigues da Costa), proc. 47/07. 6PAAMD-P. S1, 
www. dgsi. pt, defendendo que neste crime o que “confere legitimidade constitucional é a “normal 
associação entre as condutas que são designadas como lenocínio e a exploração da necessidade 
económica e social das pessoas que se dedicam à prostituição, fazendo desta um modo de 
subsistência” e, por isso, deve fazer-se uma interpretação restritiva do tipo “no sentido de exigir a 
prova adicional do elemento típico implícito da “exploração económica e social” da vítima prostituta 
– cfr. Acs. do TC n. ºs 144/2004 e 196/2004.  

38 Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Crimes contra as Pessoas, 1983, pg. 
104ss. Fiel ao modelo da ofensividade deve o aplicador do direito, segundo Augusto Silva Dias, 
Reconhecimento e coisificação …, pg. 125 e 126, renunciar à punibilidade (por falta de tipicidade) 
nos casos em que se prove a ausência de danosidade social.  

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Contudo, em face da letra e história do n. º1, do art. 169. º, não é admissível 

essa interpretação restritiva. Não só a exigência da exploração de uma situação de 

vulnerabilidade da pessoa que se prostitui não consta do tipo, como foi 

intencionalmente retirada pelo legislador e deslocada para a alínea d) do n. º 2 do 

mesmo preceito, ainda que em termos algo reconfigurados, visto que o 

aproveitamento (não sendo já necessário que tenha havido exploração) de uma 

circunstância de especial vulnerabilidade da vítima passou a constituir elemento 

qualificativo de um tipo legal de base que se pretendeu subsistisse sem ele 39.  

Já a Jurisprudência do Tribunal Constitucional, marcada pelo 

importantíssimo Acórdão nº144/2004, de 10/03 (Maria Fernanda Palma), tem-se 

pronunciado pela não inconstitucionalidade do tipo incriminador, entendimento 

que vem sendo seguido quase unanimemente pelos demais 40, tendo-o sido mais 

recentemente pelo Acórdão n. º 641/2016, de 21/11 (Fernando Ventura), 

Acórdão n. º421/17, de 13/07/2017 (Fátima Mata-Mouros); Acórdão n. º 

694/2017, de 18/10/2017 (Fernando Ventura), Acórdão n. º90/2018, de 

20/02/2018 (Pedro Machete), Acórdão n.º 178/2018, de 10/04 (Maria Clara 

Sottomayor), Acórdão n. º160/2020, de 4/03 (José Teles Pereira).  

Ressalva-se naturalmente o juízo de inconstitucionalidade que obteve, pela 

primeira vez, vencimento no acórdão TC nº134/2020, de 3/03 (Lino Rodrigues 

Ribeiro) e lavrado nos votos vencidos de alguns, poucos, Conselheiros que 

encontram na incriminação do tipo a tutela de comportamentos que vão além da 

ofensa ao bem jurídico da liberdade sexual (cfr. Maria João Antunes, declaração 

de voto no Acórdão nº396/2007 41), dos bons costumes (cfr. Joaquim de Sousa 

                                                           
39 A interpretação restritiva faria tábua rasa da alteração legislativa em referência, numa clara 

ingerência na liberdade de conformação do legislador – cfr. Augusto Silva Dias, Reconhecimento e 
coisificação …, pg. 124 s. Também na jurisprudência o Ac. TC nº 134/2020, de 3/03.  

40 Acórdãos Ac. TC n. º 196/2004, de 23/03, Ac. TC n. º 303/2004, de 5/05, Ac. TC n. º 170/2006, 
de 6/03, Ac. TC n. º 396/2007, de 10/07, Ac. TC n. º 522/2007, de 18/10 e Ac. TC n. º 591/2007, de 
5/12, Ac. TC n. º 141/2010, de 14/04, Ac. TC n. º 559/2011, de 16/11, Ac. TC n. º 605/2011, de 5/12, 
Ac. TC n. º 654/2011, de 21/12, Ac. TC n. º 203/2012, de 24/04, Ac. TC n. º 149/2014, de 13/02.  

41 No Ac. TC n. º 396/2007, Maria João Antunes, votou (vencida) a inconstitucionalidade do art. 
170º, n. º 1, na redação da Lei nº 65/98, de 2 de Setembro, com fundamento na violação do artigo 
18º, nº 2, da Constituição da República Portuguesa, visto que num paradigma de intervenção 
mínima do direito penal, o ramo do direito que afeta, mais diretamente, o direito à liberdade (artigo 
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Ribeiro, declaração de voto no Acórdão nº654/2011), bem indefinido (moral 

sexual, conceção de vida, paz social) (cfr. Lino Rodrigues Ribeiro, declaração de 

voto entre outros no Acórdão nº641/2016) e prevenção do pecado, manifestação 

de moralismo atávico (cfr. Manuel da Costa Andrade, declaração de voto entre 

outros no Acórdão nº641/2016).  

Entendeu o Tribunal Constitucional, no referido Acórdão nº144/2004, cuja 

doutrina vemos seguida pelos demais, que está subjacente à norma 

incriminatória, uma perspetiva fundamentada na história, na cultura e nas 

análises sobre a sociedade segundo a qual as situações de prostituição 

relativamente às quais existe um aproveitamento económico por terceiros são 

situações cujo significado é o da exploração da pessoa prostituída.  

 Esta perspetiva, acrescenta-se, não resulta de preconceitos morais [não se 

trata da mera tutela jurídica de uma perspetiva moral], mas do reconhecimento 

de que uma ordem jurídica orientada por valores de justiça e assente na dignidade 

da pessoa humana não deve ser mobilizada para garantir, enquanto expressão de 

liberdade da ação, atuações intelectuais ou físicas, entre elas as sexuais, que 

possam ser utilizadas como puro instrumento ou meio ao serviço de outra pessoa 
42.  

Assim, a Jurisprudência Constitucional, partindo do dogma de que as 

pessoas que se prostituem, em geral, são “pessoas em estado de carência social”, 

tem defendido que o bem jurídico tutelado pela incriminação do lenocínio 

simples é ainda a proteção da liberdade e de uma “autonomia para a dignidade” 

das pessoas que se prostituem, por representar a utilização de uma dimensão 

                                                           
27º, nºs 1 e 2, da CRP), a intervenção penal é apenas a necessária para a tutela de bens jurídicos 
(não da moral), que não obtêm proteção suficiente e adequada através de outros meios de política 
social”.  

42 Tal entendimento encontra-se plasmado no art. 1º, da CRP (ao fundamentar o Estado 
Português na igual dignidade da pessoa humana), na Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres (Lei nº23/80, de 26 de julho de 1980) e na Convenção 
para a Supressão do Tráfico de Pessoas e de Exploração da Prostituição de Outrem (D. R I Série, de 
10 de outubro de 1991).  
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especificamente íntima daquele agente, não para os seus fins próprios, mas para 

fins de terceiros 43.  

Ainda que a prostituição possa ser entendida como expressão da livre 

disponibilidade da sexualidade individual e assim do direito constitucional à 

liberdade, ainda que a sexualidade se apresente como um dos mais relevantes 

domínios da vida dos indivíduos e lhes possibilite a realização plena como ser 

humano e o desenvolvimento da personalidade, também este de tutela 

constitucional, segundo o Tribunal Constitucional o aproveitamento económico 

por terceiros constitui uma interferência que comporta um risco elevado e 

inaceitável, dados os contextos sociais da prostituição, de exploração de uma 

situação de carência e desproteção social, colocando em perigo a autonomia e 

liberdade do agente que se prostitui, na medida em que corresponda à utilização de 

uma dimensão especificamente íntima do outro não para os fins dele próprio, mas 

para fins de terceiros.   

Daí estar subjacente à jurisprudência do Tribunal “a ideia de que a 

exploração por terceiros da atividade de prostituição exprime uma interferência 

na esfera individual de quem se prostitui, que comporta riscos intoleráveis na sua 

autonomia e liberdade que importa prevenir e que, nessa medida, justificam a 

incriminação” 44.  

                                                           
43 Noutro plano, o Tribunal Constitucional vem também perfilhando que a incriminação do 

lenocínio simples, baseada na específica negação dos referidos valores, não viola a liberdade de 
consciência tutelada pelo art. 41º, nº1, nem a liberdade de exercício de profissão ou de atividade 
económica tutelada pelo art. 47º, nº1, ambos da CRP).  

Neste prisma, no sentido da não inconstitucionalidade, no Ac. TC n. º 144/2004, de 10 de março, 
podemos ler que: «II. Não está em causa qualquer aspecto de liberdade de consciência que seja 
tutelado pelo artigo 41. º, n. º 1, da Constituição, pois a liberdade de consciência não integra uma 
dimensão de liberdade de se aproveitar das carências alheias ou de lucrar com a utilização da 
sexualidade alheia. Por outro lado, nesta perspectiva, é irrelevante que a prostituição não seja 
proibida. III. Não ofende de modo nenhum a Constituição que uma certa “actividade profissional” 
que tenha por objecto a específica negação deste tipo de valores seja proibida (neste caso, 
incriminada). A liberdade de exercício de profissão ou de actividade económica tem obviamente 
como limites e enquadramento valores e direitos directamente associados à protecção da 
autonomia e da dignidade de outro ser humano. »  

44 AC TC n. º 421/17, de 13/07/2017 (Fátima Mata-Mouros), Ac. TC n.º 694/17, de 18 de outubro 
(Fernando Ventura), Ac. TC n.º 90/18, de 20 de fevereiro (Pedro Machete), Ac. TC n.º 178/18, de 10 
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Não havendo o dever constitucional de incriminar a conduta prevista no art. 

169º, nº1, do C. Penal, a Jurisprudência Constitucional vem sustentando que a 

incriminação traduz uma opção de política criminal justificada pela normal 

associação entre as condutas que são designadas como lenocínio e a exploração 

da necessidade económica e social das pessoas que se dedicam à prostituição, 

fazendo desta um modo de subsistência.  

Assim, embora não se estabeleça como elemento do tipo uma concreta 

relação de exploração, a prevenção desta constitui a motivação fundamental da 

incriminação: o aproveitamento económico da prostituição de quem fomente, 

favoreça ou facilite a mesma exprime, tipicamente, um modo social de exploração 

de uma situação de carência e desproteção social.  

A opção política criminal visa evitar o risco elevado e inaceitável de tais 

situações de exploração, protegendo, assim, bens jurídicos pessoais relacionados 

com a autonomia e a liberdade. Esse risco é conhecido, na Jurisprudência 

Constitucional, a partir de estudos empíricos que associam as situações de 

prostituição a carências sociais elevadas.  

Ademais, segundo o Tribunal Constitucional, à luz do princípio da 

ofensividade, compatível com o Estado de direito democrático, a opção 

legislativa da incriminação baseia-se numa “certa percepção do dano ou do perigo 

de certo dano associado à violação de deveres para com outrem – deveres de não 

aproveitamento e exploração económica de pessoas em estado de carência social”.  

Em síntese, aquele Tribunal, acompanhando a doutrina mais recente do 

Parlamento Europeu em matéria de exploração sexual e prostituição 45, vem 

                                                           
de abril (Maria Clara Sottomayor), Ac. TC n. º160/2020, de 4 de março (José Teles Pereira), 
concluindo que na medida em que as situações de prostituição estão associadas a carências sociais 
elevadas, a opção pela incriminação do lenocínio simples não é inadequada ou desproporcional ao 
fim de proteger bens jurídicos pessoais relacionados com a autonomia e a liberdade. Tratando-se 
de um crime de perigo abstrato, o tipo incriminador do lenocínio simples situa na margem de 
conformação do legislador democrático o juízo sobre a inadequação ou insuficiência de meios não 
penais de controlo social para tutela dos bens jurídicos em proteção. 

45 A Resolução do Parlamento Europeu, de 26. 02. 2014, sobre a exploração sexual e a 
prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros, in JO C 285/78 de 29. 8. 2017, 
recomendando o modelo sueco, veio expressar que “considerar a prostituição como «trabalho 
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concluindo que permanece válido o entendimento de política criminal de que “a 

ofensividade que legitima a intervenção penal assenta numa perspetiva fundada 

de que as situações de prostituição, relativamente às quais existe promoção e 

aproveitamento económico por terceiros, comportam um risco elevado e não 

aceitável de exploração de uma situação de carência e desproteção social, 

interferindo – colocando em perigo – a autonomia e liberdade de agente que se 

prostitui”.  

A questão que aqui se coloca consiste em saber se são válidas essas duas 

premissas 46 que justificam, nessa interpretação, um tipo legal de crime de perigo 

abstrato, de modo a concluir-se que o aproveitamento económico da prostituição 

põe em perigo a autonomia e liberdade da pessoa que se prostitui.  

Não se trata aqui de saber se a incriminação do lenocínio traduz a melhor 

opção ao nível da política criminal, mas antes de indagar se, nos moldes em que 

se encontra prevista, a norma obedece aos critérios aferidores da legitimidade 

constitucional nomeadamente ao princípio da proporcionalidade (art. 18. º, n. º 

2, da CRP) implicado na própria liberdade de conformação legislativa em que o 

Tribunal Constitucional tem escudado, de forma acrítica, o seu julgamento.  

                                                           
sexual» legal, despenalizar a indústria do sexo em geral e legalizar o lenocínio não constitui uma 
solução para proteger as mulheres e raparigas menores vulneráveis da violência e da exploração, 
produzindo antes um efeito contrário, na medida em que as expõe a um nível mais elevado de 
perigo de violência e promove, ao mesmo tempo, o crescimento dos mercados da prostituição, o 
que, por sua vez, se traduz num maior número de casos de abuso de mulheres e raparigas menores”.  

A recomendação em causa surge anos depois do mesmo Parlamento Europeu ter considerado 
na Resolução, de 19 de maio de 2000, sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu sobre as novas medidas no âmbito da luta contra o tráfico de seres humanos, 
in JOCE C 59/307 de 23. 2. 2001, que “o regime de proibição direta e indireta da prostituição vigente 
na maioria dos Estados membros cria um mercado clandestino monopolizado pela delinquência 
organizada que expõe as pessoas implicadas, sobretudo os emigrantes, à violência e à 
marginalização”.  

O mesmo Parlamento Europeu que já anteriormente, na Resolução de 15. 03. 2006, três meses 
antes do mundial de futebol da Alemanha de 2006, onde vigora o regime legalizador da prostituição 
voluntária, veio alertar para a problemática da prostituição forçada no contexto de acontecimentos 
desportivos internacionais.  

46 A primeira, de que as situações de prostituição estão associadas a carências sociais elevadas; 
a segunda, que qualquer comportamento de fomento, favorecimento ou facilitação da prostituição 
comporta uma exploração da necessidade económica ou social do agente que se prostitui.  
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Tudo como se o princípio da proporcionalidade não fosse o ponto de 

referência constitucional para aferir dos bens jurídicos carentes de tutela penal e 

o legislador pudesse livremente proteger a liberdade sexual, prevenindo a seu bel-

prazer “o perigo de redução da margem de autonomia decisória do agente que se 

prostitui através da mediação de terceiros que atuam profissionalmente ou com 

fins lucrativos”.  

Contrariamente ao que vem advogando a jurisprudência mais recente do 

Tribunal Constitucional, decidir se o risco implicado para a autonomia de quem 

se prostitui deve ser considerado como um perigo a prevenir pela via da 

incriminação da exploração profissional ou com fins lucrativos da pessoa que se 

prostitui, saber se a proteção penal nos termos definidos pela norma é adequada, 

necessária e proporcional em sentido estrito, não são opções de política criminal 

que escapem, sem mais, aos parâmetros de aferição da legitimidade 

constitucional em que se situa a margem de conformação legislativa.  

Tanto mais que não estando expressamente autorizadas pela constituição as 

restrições decorrentes da incriminação do lenocínio, sobre o legislador impendia 

um ónus maior de justificação da necessidade da restrição (fundamento da 

restrição) e reflexamente mais intenso deverá ser o controlo dessa justificação no 

plano da justiça constitucional 47.  

Em caso algum o Tribunal Constitucional foi convocado a formular e 

concretizar uma política alternativa ao controlo social da prostituição, no que lhe 

faltaria naturalmente legitimidade democrática, antes e só a exercer o controlo 

judicial do juízo de ponderação do legislador penal.  

Mas, é aqui que a jurisprudência do Tribunal Constitucional começa a 

esboroar-se quando convoca, como gato por brasas, o princípio do primado do 

                                                           
47 Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 

pela Constituição, Coimbra Editora, 2003, pg. 635.  
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legislador para ancorar a legitimidade da incriminação 48, sem o confrontar com 

os limites constitucionais próprios da liberdade de conformação legislativa.  

E não o faz sobretudo à luz do princípio da proporcionalidade, guardião 

último de proteção do conteúdo essencial de direitos fundamentais contra as 

restrições injustificadas, assim acabando por fugir ao cerne do problema levado à 

fiscalização concreta de inconstitucionalidade.  

Relevante é saber se o ganho de liberdade alcançado com a incriminação do 

lenocínio simples justifica, no contexto da mundividência e sensibilidade da 

vítima que livremente se prostitui, a manifesta diferença de intensidade e 

gravidade valorativa de restrição dos diferentes direitos fundamentais afetados do 

empresário e trabalhador sexual 49.  

Pois bem, numa área onde é maior a extensão do poder judicial, por ser mais 

intensa a afetação de posições subjetivas 50, ali onde o legislador está sujeito a 

maiores constrangimentos 51, a jurisprudência constitucional em momento algum 

fez este juízo de ponderação, acomodando-se acriticamente nas escolhas do 

legislador democrático, a quem acaba por entregar, com incompreensível 

                                                           
48 Alinhando na doutrina mais conservadora da concessão de uma ampla margem conformativa 

do legislador e estrita adstrição a juízos de evidência, segundo a qual “a limitação da liberdade de 
conformação (…) só pode, pois, ocorrer quando a punição criminal se apresente como 
manifestamente excessiva - cfr. Ac. TC nº420/2013, de 15/07 (Maria Rangel de Mesquita)).  

49 Alertando que a graduação/comparação dos índices de interferência e de satisfação deve ser 
efetuada à luz de critérios de peso e/ou importância dos efeitos projetados ou prognosticados pelo 
legislador – cfr. Vitalino Canas, O princípio da proibição do excesso…, pg. 656.  

50 Reconhecendo o Tribunal Constitucional que o juízo relativo à «proporcionalidade» do agir 
estadual deve ser “tanto mais exigente quanto mais intensa for, in casu, a afetação, por via 
legislativa, de posições jurídicosubjetivas que devam ser qualificadas como fundamentais" – cfr. 
Acórdão n. º 846/2014, de 3/12 (Maria Lúcia Amaral), chegando o acórdão TC nº474/2013, de 29/08 
(Fernando Ventura) a declarar essa inconstitucionalidade pela circunstância de o legislador não ter 
respeitado o ónus de demonstração das razões de interesse público (essencialidade da medida) que 
justificam a interferência.  

51 Porque representa uma interferência mais gravosa em bens, interesses ou valores 
subjetivados, a intervenção penal tem de ser justificada por fins ponderosos, designadamente de 
tutela ou de proteção de bens, interesses ou valores especialmente qualificados do ponto de vista 
constitucional – cfr. Maria Fernanda Palma, in Direito Constitucional Penal, Almedina, Coimbra, 
2006, pg. 71ss.  
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deferência, os direitos fundamentais, numa clara renúncia ao exercício das 

competências de fiscalização que lhe estão atribuídas.  

Ademais, confrontado com a disposição da liberdade sexual por parte de 

quem se prostitui, quando esse ato não lesa quaisquer bens de terceiro e/ou da 

comunidade, o Tribunal Constitucional não pode, sem mais, radicar a sua 

argumentação na defesa da pessoa contra si própria, sem sindicar – como vem 

acontecendo - as limitações legais próprias desse poder de disposição, à luz da sua 

conformidade com os princípios constitucionais que regem a proibição da 

renúncia de direito fundamentais 52.  

A inadmissibilidade da renúncia traduz-se numa restrição de direitos de 

quem se prostitui e do próprio agente do crime 53, pelo que só se justificará se for 

conforme às exigências constitucionais.  

Ora, em momento algum aquele Tribunal cuidou saber em torno desta 

incriminação qual o exato alcance da liberdade de conformação legislativa e da 

proibição da renúncia de direitos fundamentais, sinalizando os respetivos limites 

na dogmática penal, onde essa liberdade é precisamente mais estreita por implicar 

a restrição de direitos fundamentais cuja proteção também lhe compete na 

relação direta da sua função jurisdicional com a Constituição.  

Parafraseando Luísa Neto 54, as “restrições aos direitos fundamentais, 

características do direito penal, devem assim limitar-se ao mínimo indispensável 

para a proteção e satisfação das necessidades básicas da vida humana em uma 

sociedade pluralista, de modo a possibilitar que as pessoas desenvolvam sem 

intromissões as suas potencialidades humanas, permitindo-lhes o livre 

desenvolvimento da sua personalidade e a sua autorealização pessoal”.  

                                                           
52 Jorge Reis Novais, Renúncia a direitos fundamentais…, pg. 264.  

53 O agente do crime, destinatário da renúncia, atua com base no consentimento de quem 
renuncia e adquire através do consentimento deste o direito a agir, assim, exercendo também uma 
posição jurídica jusconstitucionalmente protegida.  

54 Luísa Neto, O Direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo (A relevância da vontade 
na configuração do seu regime), Coimbra Editora, 2004, pg. 261-2.  
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5. O crime de perigo abstrato 

A eliminação do inciso (“exploração da situação de abandono ou de 

necessidade económica”), que claramente enquadrava o lenocínio como ofensa à 

liberdade sexual da vítima/prostituta e o caraterizava como um crime de dano 55, 

levou à sua configuração como um tipo legal de crime de perigo abstrato.  

Não se exige uma lesão efetiva do bem jurídico (aparentemente a 

liberdade/autonomia sexual da prostituta) mas tão só a colocação em perigo desse 

bem jurídico, nem sequer sendo necessário que esse bem tenha sido efetivamente 

posto em perigo uma vez que este não faz parte do tipo, mas, tão só, da motivação 

da proibição.  

É esta perigosidade geral da ação (atributo da ação - presunção de uma ação 

perigosa e não o atributo de um resultado - presunção de um resultado de perigo) 

que constitui o motivo da incriminação 56.  

Nestes crimes, baseado na elevada perigosidade da conduta, demonstrada 

pela experiência, o legislador considera que tal conduta contém sempre o risco 

sério de poder lesar ou pôr em perigo o importante bem jurídico protegido pelo 

tipo, abstraindo de outras circunstâncias necessárias para o causar.  

                                                           
55 Essa eliminação teve em vista, como referido, o alargamento do tipo legal de crime a todas as 

situações de aproveitamento económico por terceiro da prostituição, numa época em que ocorria 
um enorme crescimento da imigração sexual, quantas vezes associada ao tráfico de mulheres para 
exploração sexual e ao auxílio organizado à imigração ilegal, com consequências no plano interno 
ao nível da organização social e familiar.  

56   Marta Felino Rodrigues, As Incriminações de Perigo e o Juízo de Perigo no Crime de Perigo 
Concreto, Almedina, 2010, pg. 15-6 e 99 e José de Faria Costa, Direito Penal, Imprensa Nacional, 
2017, pg.272 e ss. .  

Como refere Figueiredo Dias, nos crimes de perigo abstrato são tipificados certos 
comportamentos em nome da sua perigosidade típica para um bem jurídico, mas sem que ela 
necessite de ser comprovada no caso concreto: há como que uma presunção inilidível de perigo e, 
por isso, a conduta do agente é punida independentemente de ter criado ou não um perigo efetivo 
para o bem jurídico – cfr. Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2004, pg. 292.  
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É esta elevada perigosidade da conduta, que se revela através de dados 

estatísticos, das regras científicas reconhecidas ou regras da experiência 

consolidadas 57, e a grande importância 58 do bem jurídico protegido que conferem 

legitimidade constitucional aos crimes de perigo abstrato (à antecipação da tutela 

penal) 59.  

                                                           
57 A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, Parte Geral, II, 2004, U. C. P. Porto, pg. 100, Augusto Silva 

Dias, Entre Comes e Bebes: Debate de algumas Questões Polémicas no âmbito da Protecção Jurídico-
Penal do Consumidor, RPCC, ano 8, Fasc. 4º, 1998, pg. 521, e Germano Marques da Silva, Crimes 
Rodoviários e Pena Acessória e Medidas de Segurança, Universidade Católica Editora, 1996. No dizer 
impressivo de Faria Costa, O Perigo em Direito Penal, pg. 600 “(…) há perigo sempre que, através de 
um juízo de experiência, se possa afirmar que a situação em causa comporta uma forte 
probabilidade de o resultado desvalioso se vir a desencadear ou a acontecer”.  

Em busca da compatibilização do perigo abstrato com os princípios fundamentais do Direito 
Penal, Tullio Padovani alerta para a necessidade de uma congruência racional entre meios e fins, 
defendendo que a tipificação de comportamentos presumivelmente perigosos deve corresponder 
a regras cientificas reconhecidas ou regras da experiência consolidadas – cfr. Diritto Penale, 4ªed, 
Milano: Dott. A. Guiffrè Editore, 1998, pg. 174-5.  

58 De acordo com o princípio da proporção a previsão dos crimes de perigo presumido deve 
referir-se à tutela antecipada de bens particularmente relevantes.  

59 A. Taipa de Carvalho, Direito Penal, …, pg. 100, embora admitindo a formulação de um juízo 
negativo de perigosidade associada habitualmente à conduta típica, mas que em determinado 
condicionalismo não tem.  

Acrescentando o Autor que “a comprovação de que, no caso concreto, a conduta não continha 
a perigosidade pressuposta pelo tipo não constitui um ónus de contraprova a recair sobre o arguido, 
mas é um poder-dever do tribunal incluído no princípio-dever de investigação da verdade material, 
poder-dever que, obviamente, só existirá nos casos em que se suscitarem dúvidas sérias” – op. cit. 
, pg. 100.  

No mesmo sentido, Rui Pereira, considerando atípicas as condutas em que não haja a mínima 
perigosidade, admite um juízo negativo de perigo pelo qual se deverá averiguar se o 
comportamento é incapaz de gerar qualquer risco de lesão do bem jurídico – cfr. O Dolo de Perigo, 
Lex, 1995, pg. 24-5 e 33.  

Entendendo essa impossibilidade concreta de perigo nos crimes de perigo abstrato como causa 
de exclusão da tipicidade, Augusto Silva Dias afirma que o juiz deve efetuar “uma comprovação 
negativa cujo conteúdo reside na impossibilidade geral de lesão no caso concreto”.  

Se não fosse admissível esta contraprova do perigo, fundando-se o tipo penal numa presunção 
inilidível de perigo, segundo o Autor, “o seu desvalor da ação assenta na mera desobediência e a 
sua inconstitucionalidade pode ser arguida por violação dos princípios da ofensividade e da culpa – 
cfr. Entre Comes e Bebes…, pg. 524-5, n. 15.  

Isto porque, como ensina Germano Marques da Silva, embora nos crimes de perigo abstrato 
“não seja necessária a prova de um perigo concreto para um bem jurídico determinado, é necessária 
a prova que esse comportamento seja objetivamente perigoso em si mesmo, sem o que, não 
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Por força desta conceção, a criminalização de condutas relativas a crimes em 

que o perigo constitui a motivação da proibição deve visar a proteção de bens 

jurídicos de grande importância e claramente identificáveis (o que obriga à 

descrição típica de forma precisa e minuciosa da conduta proibida ou imposta, já 

que a perigosidade que fundamenta não carece de ser comprovada no caso 

concreto) 60.  

Ora, tal exigência poderá desde logo falhar na incriminação do lenocínio 

simples, por mitigação, hoje em dia, da censura social 61 associada à prostituição 

voluntariamente praticada por alguém livre e maior de idade.  

Como refere Jorge Pereira da Silva 62 “um bem jurídico não tem de ser uma 

realidade material e tangível, apreensível pelos sentidos, mas tem que ser uma 

“realidade de sentido social” cuja ameaça e cuja lesão sejam também jurídica e 

socialmente perceptíveis”.  

Se a prestação de serviços sexuais remunerada não é sequer proibida, sendo 

uma atividade neutra, como justificar que comete um crime quem a facilita e 

ganha com isso quando a própria prostituta, que nisso consente, entende que 

beneficia com a intermediação do “proxeneta”? Como pode ser crime facilitar 

                                                           
havendo perigo de lesão de bens jurídicos, a incriminação carece de sentido, de legitimidade” – cfr. 
Crimes Rodoviários e Pena Acessória e Medidas de Segurança, …, pg. 15. 

60 Esse critério de legitimação dos crimes de perigo vemos seguido no Ac TC 426/91, de 8/11. 
Também neste sentido Figueiredo Dias, Direito Penal, …, pg. 293 e Figueiredo Dias/Maria João 
Antunes, “Da inconstitucionalidade da tipificação do lenocínio como crime de perigo abstrato”, in 
Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Joaquim de Sousa Ribeiro – Vol. I, Almedina, 
2019, pg. 127. 

Sobre a legitimação dos crimes de perigo abstrato –  cfr. José Cerezo Mir, Delitos de peligro 
abstracto em el âmbito del derecho penal del riesgo, Revista de derecho penal y criminologia, nº10 
(2002), pg. 47-72; e Blanca Mendoza Buergo, La configuración del injusto (objetivo) de los delitos de 
peligro abstracto, Revista de derecho penal y criminologia, nº9 (2002), pg. 39-82.  

61 Inês Ferreira Leite, A tutela penal da liberdade sexual, …, pg. 83, Vera Raposo, Da Moralidade 
à liberdade, …, pg. 951, Mouraz Lopes, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual …, 
pg. 90.  

62 Cfr. Deveres do Estado de Proteção de Direitos Fundamentais, Universidade Católica Editora, 
2015, pg. 348.  
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uma atividade completamente lícita? Trata-se de mais uma contradição 63 que 

recoloca a razão da incriminação nos valores morais e éticos da sociedade.  

Para além disso a incriminação, aqui dita antecipação da tutela penal do bem 

jurídico, necessita de uma especial fundamentação, desde logo do ponto de vista 

criminológico, para que se possa ter por materialmente justificada, à luz da 

constituição, e sem violação do seu art. 18º, nº2.  

O problema jurídico-constitucional suscitado pelos crimes de perigo 

abstrato, mesmo quando preexista claramente um bem jurídico, individual ou 

coletivo, é determinar o grau legítimo de antecipação da proteção.  

Mesmo aceitando a legitimidade constitucional da incriminação de perigo, 

por referência à existência de um bem jurídico importante e identificável, cumpre 

verificar se, ainda assim, na tipificação do crime de perigo foi respeitado o 

princípio constitucional da subsidiariedade e da intervenção mínima do direito 

penal relativamente ao modo de proteção desse bem jurídico, sob pena de 

vulgarização do sistema criminal no controlo social com consequente violação do 

postulado da proporcionalidade e da proibição de excesso 64, com uma ingerência 

drástica do Estado nos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos 65.  

No que respeita aos crimes de perigo abstrato, a sua conformidade 

constitucional depende da razoabilidade da antecipação da tutela penal com a 

                                                           
63 Como diz André Lamas Leite, in Prostituição e lenocínio, in www. publico. pt, 19 de setembro 

de 2017, estamos perante um enviesamento do princípio da acessoriedade da participação, o qual 
faz depender a punibilidade da participação da existência de um facto principal (doloso) cometido 
pelo autor (“facto do autor”) – cfr. Figueiredo Dias, in Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, 
2007, Coimbra Editora, pg. 824.  

64 Como escreve Denis Sampaio, A "jurisdificação" da expansão do Direito Penal. Redução da 
carga probatória do injusto pelo moderno modelo incriminador, in “Temas Criminais: a ciência do 
direito penal em discussão”, Livraria do Advogado, 2014, pg. 103, o respeito por estes princípios 
estruturais do direito penal impõe “ao legislador, no primeiro momento, um duplo ónus probatório: 
o primeiro será a prova da danosidade social do comportamento e, em segundo plano, a prova da 
indispensabilidade de uma tutela penal”.  

65 Rui Patrício, Erro sobre regras legais, regulamentares ou técnicas nos crimes de perigo comum 
no actual direito português, 2000, pg. 241 e 243-5. À luz do princípio da subsidiariedade questiona-
se ainda a legitimidade do recurso a crimes de perigo presumido condicionada à insuficiência da 
tutela dos interesses através de crimes de perigo concreto devido à dificuldade em precisar os 
contornos da probabilidade de dano.  
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incriminação de ações que têm geralmente aptidão para integrarem o processo 

causal dos danos referentes à conduta típica, abstraindo de outras condições 

absolutamente necessárias para que, no caso, se produzam tais danos (cfr. Ac. TC 

nº426/91, de 8/11) 66.  

Não sendo o legislador livre de estabelecer crimes de perigo abstrato a seu 

belprazer, deverá ao menos legitimar a incriminação nalguma forma de 

comprovação do nexo empírico, subjacente ao juízo de perigosidade, que 

relaciona a conduta típica e o dano que se pretende evitar com a antecipação da 

tutela penal 67.  

Dadas as tensões decorrentes da legitimação dos delitos de perigo abstrato, 

a limitação da liberdade de ação em consideração de uma eventual ameaça de 

certos interesses, através da penalização de comportamentos no domínio sexual 

que nem sempre mostram a evidência da sua perigosidade, obrigava o legislador 

a um ónus especial de fundamentação deste juízo de perigo. Sendo a sexualidade 

o domínio onde mais proliferam e se desencontram as conceções ético-sociais 

                                                           
66 Segundo este aresto, visto que não está em causa, tipicamente, a efetiva lesão de qualquer 

bem jurídico, a constitucionalidade da norma que preveja um crime de perigo, sobretudo, de um 
crime de perigo abstrato, deve ser julgada, em primeiro lugar, à luz do princípio da necessidade 
implicitamente consagrado no art.18º, nº2, da CRP. No mesmo sentido o Ac TC 246/96, Ac TC nº7/99 
e Ac TC 95/2011.  

67 Paulo Pinto de Albuquerque, Crimes de Perigo e Contra a Segurança das Comunicações, 
Jornadas de Direito Criminal – Revisão do Código Penal, II, 1998, pg. 263, chama-lhe o princípio da 
máxima garantia de verdade do juízo de perigo.  
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vigentes 68, maior exigência se impunha quanto à ligação do perigo a determinadas 

condutas como forma de justificar a incriminação 69.  

Em caso de dúvida, a regra essencial de interpretação constitucional no 

domínio dos direitos fundamentais impõe que se “restrinja menos o direito 

fundamental, lhe dê maior proteção, amplie mais o seu âmbito, o satisfaça em 

maior grau” 70.  

Na incriminação prevista no nº1, do art. 169º, do C. Penal, vista à luz da 

Jurisprudência Constitucional, temos uma presunção legal de perigo baseada no 

argumento de que, em grande número de casos, as condutas típicas acompanham 

verdadeiras compressões da liberdade de quem se prostitui 71.  

Ora, sendo o bem jurídico visado a autonomia e liberdade sexual não se pode 

presumir, de forma categórica e inilidível, que as condutas descritas no tipo-de-

ilícito (“quem fomente, favoreça ou facilite a prostituição”) traduzam em si uma 

                                                           
68 Karl Prelhaz Natscheradtz, O Direito Penal Sexual…, 1985, pg. 139, reafirma não ser possível 

encontrar na sociedade moderna um consenso alargado sobre quais os comportamentos valorados 
no âmbito da sexualidade, sobretudo no domínio das condutas sexuais bilaterais. A inexistência de 
uma valoração global unitária de uma moral sexual social, acrescenta o Autor, “não coloca de algum 
modo em risco a convivência social numa sociedade pluralista, constituindo a sexualidade humana, 
devido à sua importância vital e às virtualidades que reveste para o desenvolvimento das 
potencialidades do homem e a sua auto-realização, um dos domínios em que a liberdade individual 
melhor se pode manifestar”, pelo que a grande diversidade de comportamentos, atitudes e 
valorações aqui existentes são legitimas.  

69 Na criação dos crimes de perigo abstrato, porque nem sempre existe uma visibilidade fácil do 
bem jurídico protegido, há uma necessidade de especial motivação legislativa quanto à 
criminalização da conduta.  

Como ensina Denis Sampaio, A "jurisdificação" da expansão do Direito Penal…, pg. 104 e 107, 
não havendo necessidade de demonstração da perigosidade da conduta em sede judicial, já que a 
força motriz da incriminação se dá exclusivamente pelo legislador, a legitimação dos delitos de 
perigo abstrato deve gerar um maior ónus probatório legislativo para que não resulte em criação 
de mero discurso político, de vulgaridade criminógena.   

70 Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos fundamentais …, pg. 708.  

71 Carlota Pizarro de Almeida, O Crime de Lenocínio no Artigo 170º, n. º 1 do Código Penal. 
Anotação ao Ac TC n. º 144/2004, in Jurisprudência Constitucional, n. º 7, julho-setembro, 2005, pg. 
31-2.  
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perigosidade típica de lesão desse bem jurídico, isto é, põem em risco a liberdade 

sexual 72.  

Essa presunção, na interpretação dominante do Tribunal Constitucional, 

assenta em estudos de natureza não científica, ligados à área dos conhecimentos 

sociais e empíricos.  

Contudo, carece de demonstração a premissa de que a prostituição está 

sempre associada a situações de carências sociais elevadas e que qualquer 

comportamento de fomento, favorecimento ou facilitação da prostituição 

comporta uma exploração da necessidade económica ou social do agente que se 

prostitui.  

A prostituição não pode ser vista com ideias estereotipadas, preconceituosas 

e simplistas, sem considerar a “diversidade de atores, de práticas, de motivações, 

de experiências de vida, de significados, de contextos e de condições de trabalho 

das pessoas envolvidas” 73.  

Não se pode limitar o discurso da prostituição ao âmbito cristalizado da 

pobreza, da marginalidade, da degradação, da droga e da doença.  

O fenómeno da prostituição é complexo e diversificado, onde encontramos 

situações de manifesta vulnerabilidade (ex. habitualmente associadas à 

toxicodependência e à prostituição de rua) e outras compatíveis com elevados 

                                                           
72 A ação típica descrita no nº1,do art.169º, do C. Penal, não é perigosa para os bens jurídicos 

da autonomia, da liberdade, da integridade pessoal e do livre desenvolvimento da personalidade de 
quem se prostitui. Na falta da descrição típica desse elemento que coloca abstratamente em perigo 
aqueles bens jurídicos, é constitucionalmente ilegítima a incriminação do lenocínio simples- cfr. 
Figueiredo Dias/Maria João Antunes, “Da inconstitucionalidade da tipificação do lenocínio como 
crime de perigo abstrato”, …, pg. 128-9, concluindo que o “princípio jurídico-constitucional da 
necessidade das penas, quanto à tutela antecipada de um bem jurídico com dignidade penal, 
legitima somente as condutas tipicamente descritas que tenham em geral aptidão para pôr em 
causa o bem jurídico a tutelar, colocando-o em perigo”. 

E logo acrescentam que o nº1, do cit. art.169º, do C. Penal, restringe direitos fundamentais do 
agente da prática do crime, sem que a restrição ocorra para salvaguarda de outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos.   

73 Alexandra Oliveira, Andar na Vida: Prostituição de rua e Reação Social, 2011, Almedina, pg. 7.  
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ganhos económicos, tudo dependendo do contexto em que a atividade se 

desenvolve.  

Desde os casos mais graves de quase escravatura até à escolha livre da 

prostituição como modo de vida ou complemento de rendimentos obtidos em 

outras atividades, a prostituição está, hoje, longe de ser um fenómeno homogéneo 

que legitime a presunção empírica da perigosidade abstrata que se diz pretender 

prevenir no lenocínio simples.  

Na verdade, as condições sociais e económicas associadas ao trabalho sexual 

variam muito em função do modo e local onde esta é praticada (prostitutas de 

estrada, prostitutas de rua, prostitutas de bar, prostitutas de bordel, clubes, hotéis, 

motéis, serviços de acompanhantes, restaurantes eróticos, casas de massagens, 

prostitutas por telefone ou internet, prostitutas de luxo, cabines de show, 

strippers, etc), havendo uma enorme variedade de serviços e atividades que 

regulam o preço, o controlo negocial e a independência face aos exploradores 74.  

A maioria das prostitutas de rua é autónoma, não sendo evidente a presença 

do proxeneta e exploração do trabalho sexual 75.  

Mas se não têm que repartir os ganhos com o proxeneta é também na rua que 

a prostituição é mais perigosa, mais exposta aos olhares estigmatizantes, às 

agressões, às intempéries e à falta de condições higiénicas 76. No contexto de rua 

a prostituta não vende apenas os serviços sexuais, mas vende também a sua 

segurança, a privacidade e a condição feminina.  

O trabalho sexual de interior, onde é mais visível a presença do empresário 

do sexo, resulta mais lucrativo inclusivamente para a prostituta, beneficiando de 

estratégias comerciais de angariação de clientes com reflexo no sucesso negocial, 

                                                           
74 As prostitutas de estrada e rua, porventura aquelas onde menos se faz sentir o proxenetismo 

(por ali anda habitualmente o parasita rufia que vive na sua sombra), normalmente são 
provenientes de classes socioeconómicas desfavorecidas e ganham menos dinheiro.  

75 Alexandra Oliveira, Andar na Vida. . . , pg. 91 e 141, constatando no seu estudo que para 
arrecadarem o dinheiro que pagariam ao empresário, as prostitutas de rua mantém relações sexuais 
no interior das viaturas do cliente, matas e casa de banho públicas – ob. cit. , pg. 65.  

76 Alexandra Oliveira, Andar na Vida …,pg. 57.  
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maior resguardo da reprovação social e das agressões, sendo o ambiente 

profissional e as relações entre trabalhadores, patrões e gerentes tão normal 

quanto noutros contextos laborais 77.  

A necessidade de obter dinheiro e de o obter o mais rápido possível é a 

justificação mais comum para a prostituição. A motivação principal é a vontade 

de ganhar dinheiro, bem podendo afirmar-se que as razões que levam as pessoas 

a prostituir-se não divergem muito das de outros trabalhos.  

Mas, se para algumas prostitutas esse dinheiro significa sobrevivência, por 

insuficiência material, desemprego ou falta de recursos para aceder a melhores 

oportunidades de vida, para outras, é uma forma fundamental de integração ou 

inclusão social através do consumo 78.  

Não raramente a opção pelo trabalho sexual é explicada pelo recebimento de 

mais dinheiro e, portanto, como uma atividade economicamente mais rentável, 

na busca rápida de níveis mais elevados de consumo, quando comparada com 

outra forma de trabalho disponível e/ou já exercida 79.  

                                                           
77 Alexandra Oliveira, Andar na Vida. . . , pg. 101.  

78 Segundo Isabel Soares, psicóloga, que integra o projeto Porto G desde 2008, o qual presta 
apoio de rua a pessoas que estão na prostituição e que integra a Agência Piaget para o 
Desenvolvimento (APDES), recusa a ideia que todas as pessoas que fazem trabalho sexual 
estivessem numa situação de pobreza. Recorda que algumas delas regressaram a essa atividade, 
após a terem abandonado, porque os rendimentos dos trabalhos que conseguiram arranjar não 
eram suficientes para fazer face às despesas, o que naturalmente não se confunde com um 
problema de sobrevivência. –  cfr. Prostituição: Associação que apoia prostitutas favorável à 
regulamentação.  

A psicóloga cita organizações como Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional 
do Trabalho, a ONU Sida, a Human Rights Watch e a Aministia Internacional, como “fontes credíveis” 
para justificar a sua defesa da regulamentação da prostituição, modelo “apresentado por estes 
movimentos” como o que melhor protege quem se prostitui.  

79 Thaddeus Gregory Blanchette e Ana Paula da Silva, O Mito de Maria, Uma Traficada Exemplar: 
confrontando leituras mitológicas do tráfico com as experiências de migrantes brasileiros, 
trabalhadores do sexo, Rev. Inter. Mob. Hum. , Brasília, Ano XIX, Nº 37, 2011, pg. 86; José Maria 
González del Río, El ejercicio de la prostitución y el derecho del trabajo, Granada, 2013, Editorial 
Comares, pg. 111.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 240 ∙ DV11  

Não se trata de escapar à pobreza, mas procurar uma mudança económica 

para melhorar as condições de vida.  

A comiseração social associada à ideia comum de que a prostituição deriva 

única e exclusivamente da miséria económica e cultural não admite que alguém, 

consciente, racional e voluntariamente, possa optar por ser trabalhador do sexo.  

Mas, não é líquido que a grande maioria ingresse nessa atividade e sobretudo 

que posteriormente nela se mantenha para assegurar a sua subsistência, não 

podendo o julgador deixar de indagar da concreta motivação da prostituta 

durante todo o período da ação imputada ao agente do crime.  

Na verdade, nenhuma mulher entra nesta atividade pensando que se vai 

dedicar a ela para o resto da vida. Ultrapassado o pudor e sentimento inicial de 

rejeição, a sua trajetória perpetua-se no tempo, ocorrendo uma mudança de 

opinião e atitude em relação à prostituição, consolidando-se a sua aceitação, 

favorecendo o ambiente onde exerce essa atividade, o grupo de iguais e o lucro 

que a sua atividade proporciona 80.  

Superada a fase inicial, que é também a mais difícil, muitos dos trabalhadores 

do sexo passam a encarar essa atividade como uma carreira profissional bem 

remunerada 81 que lhes permite, no contexto das experiências e características 

pessoais, contrabalançar os aspetos mais negativos da atividade sexual e moldar o 

significado que atribui à prostituição à dimensão da sua própria vida.  

Algumas prostitutas recusam deixar o trabalho sexual porque têm o desejo 

de aforrar até atingir montantes previamente definidos, outras vêm no trabalho 

sexual um meio para assegurar a sua independência financeira, enquanto outras 

                                                           
80 Ana Filipa Fernandes Coelho, Prostituição: A Desconstrução dos seus Anátemas, Coimbra, 

2010, pg. 33.  

81   Alexandra Oliveira, Andar na Vida. . . , pg. 207. Também neste sentido Manuel Carlos Silva, 
Prostituição e formas de controlo feminino: trabalho, sexualidade e poder, in Mulheres da Vida, 
Edições Húmus, 2010, pg. 27, salientando que o “binómio da honra e da vergonha que, sobretudo 
na primeira fase de iniciação na atividade prostitucional, ainda revela certo lastro negativo 
interiorizado nas mentes das mulheres, com o tempo e quando já algo desprendidas do meio social 
de origem ou da residência habitual acaba por perder alguma força ou, nalguns casos, a desvanecer-
se”.  
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ainda preferem a prostituição a outro emprego, seja ou não por razões 

económicas, argumentando com vantagens de flexibilidade de horário e maiores 

rendimentos 82.  

A prostituição tem causas heterogéneas nomeadamente de natureza social, 

económica, afetiva, cultural e política 83. O abuso sexual, as necessidades 

materiais, o desejo de independência económica, o amor, o jogo, a fantasia e a 

violência são apenas alguns dos fatores determinantes da entrada na prostituição.  

Por motivos de ordem financeira ou por mero estilo de vida ou consequência 

da própria sociedade, hoje em dia, a prática da prostituição expandiu-se não só a 

todas as classes da sociedade, mas também aos homens, aos travestis, transexuais, 

aos jovens de ambos os sexos e, inclusivamente, a menores.  

Não é invulgar o exercício da prostituição sobretudo nas camadas jovens para 

conseguir comprar bens materiais que de outro modo a pessoa que se prostitui 

não conseguiria ou mais dificilmente obteria ou para garantir os estudos, um 

emprego ou outros interesses profissionais 84.  

A prostituição apresenta-se cada vez mais como uma opção válida de 

trabalho, livremente escolhida, que permite aceder e/ou manter um certo estilo 

de vida que a prostituta não teria de outro modo ou mais dificilmente conseguiria.  

Não se nega que a pobreza figura como um dos principais constrangimentos 

que levam à prostituição. Mas, já não é só a ausência de escolha ou factos como a 

pobreza e exclusão social que obrigam à prostituição (sexo de sobrevivência). 

Muitas pessoas o fazem por livre opção baseada na maioria das vezes no estatuto 

                                                           
82 Alexandra Oliveira, Andar na Vida. . . , pg. 140.  

83 Maria Inês Fontinha, Para a Compreensão (Social) da Prostituição, Seara Nova, n. º 1965, 
Lisboa, 2006, pp. 30 e 31.  

84 A Resolução do Parlamento Europeu, de 26. 02. 2014, sobre a exploração sexual e a 
prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros, in JO C 285/78 de 29. 8. 2017, chama a 
atenção para este fenómeno do grooming, que consiste na prostituição de raparigas menores de 
idade ou de raparigas que acabaram de atingir a maioridade, em troca de bens de luxo ou de 
pequenas quantias de dinheiro para cobrir as despesas quotidianas ou relacionadas com a 
educação.  
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que o dinheiro ganho lhes pode oferecer normalmente para atingir determinado 

nível de vida definido pela aquisição de luxo e conforto que não conseguiriam 

obter com a realização de outra atividade ao alcance da sua formação profissional 

ou escolar 85.  

Mas se não é inequívoca, hoje em dia, a vulnerabilidade da pessoa que se 

prostitui, então, falha a comprovação empírica da perigosidade abstrata associada 

à conduta típica 86.  

Não obstante, em nome dessa associação e a fim de garantir a punição de 

todos os casos em que ela efetivamente se materializa, continuam a criminalizar-

se tantas outras hipóteses em que isso manifestamente não ocorre 87.  

A maioria das pessoas que exerce trabalho sexual tem considerável poder 

sobre si e a sua vida, entendendo que fazem um trabalho como qualquer outro, 

mas sem direitos e alvo de julgamentos morais. Quem se prostitui não se define 

como vítima, nem tão-pouco considera que é sexualmente explorado, o que 

                                                           
85 Ana Filipa Fernandes Coelho, Prostituição: A Desconstrução dos seus Anátemas, …, pg. 26 e 

41-2, concluindo a que “se, por um lado, foi por dinheiro que iniciaram esta prática, por questões 
de satisfação de necessidades básicas, por outro lado, é por dinheiro que nela se mantém, já não 
tanto para a satisfação de necessidades, mas para conseguirem assegurar um certo nível de vida 
que até então se acostumaram”.  

Num plano sociológico mais amplo, Octávio Sacramento e Fernando Bessa Ribeiro, Mulheres 
que trabalham, homens que se envolvem: género, estratégias e práticas na prostituição abrigada, 
in Mulheres da Vida, Edições Húmus, 2010, pg. 171, reconhecem que o exercício da prostituição 
proporciona a estas mulheres um relativo “empowerment social” que se “deve sobretudo ao facto 
de auferirem rendimentos que, de um modo geral, são bastantes superiores às médias salariais de 
Portugal e Espanha e incomparavelmente superiores às dos seus respetivos países de origem, 
superando os que elas, com as habilitações profissionais de que dispõem, lograriam obter fora da 
prostituição”.  

86 Dados empíricos sobre a prostituição em Portugal que foram utilizados como referência 
criminológica no Ac TC 144/2004, de 10/03 (Maria Fernanda Palma), para justificar a necessidade 
da pena, que é dizer, a incriminação do lenocínio simples, como a sua Relatora reconhece no seu 
estudo “O argumento criminológico e o princípio da necessidade da pena no juízo de 
constitucionalidade”, in JULGAR, nº29, 2016, pg. 113 e 116, esclarecendo que “o mero perigo de 
exploração das pessoas com carência social não afeta a necessidade da pena se houver dados 
empíricos reveladores da elevada probabilidade de a prostituição estar associada a grande carência 
social – é, em última análise, a proteção de direitos sociais e da dignidade da pessoa humana que 
está em causa”.  

87 Figueiredo Dias/Maria João Antunes, Da inconstitucionalidade da tipificação do lenocínio …pg. 
157.  
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independentemente de objetivamente o ser ou não, pressupõe o respeito pelo seu 

modo de vida 88.  

 

6. Da necessidade da pena 

 Ainda que se admita, apenas em tese, que a motivação que determinou a 

proibição é legitima, sempre será necessário demonstrar nesta incriminação o 

requisito da necessidade ou subsidiariedade penal: a inexistência ou insuficiência 

de outras reações sociais para uma proteção eficaz do bem jurídico com dignidade 

penal.  

De facto, também neste enfoque, nunca antes abordado em sede de 

apreciação constitucional, a incriminação está ferida de inconstitucionalidade.  

Isto porque o bem jurídico em causa seria eficazmente acautelado com uma 

regulação administrativa da atividade.  

Tradicionalmente distinguem-se os seguintes modelos de gestão da 

prostituição: 

- o proibicionismo, cujo ideário é seguido pelo feminismo radical advogado 

pelo grupo denominado International Human Rights Network, liderado pela ONG 

CATW (Coalition Against Trafficking in Women), que criminaliza a atividade em 

si mesma e todos aqueles que a facilitam, ao entende-la como contrária à moral e 

à ética, punindo os proxenetas, as prostitutas e os clientes (é o exemplo dos E. U. 

A. , com exceção do estado do Nevada);  

- o abolicionismo, modelo mais corrente na Europa, em vigor em Portugal 

e de forma moderada em Espanha, que considera a atividade um ataque à 

                                                           
88 Manuela Tavares, in O trabalho sexual em debate, 23. 04. 2018, acedido em 5. 05. 2018, 

https://viaesquerda. pt/trabalho-sexual-em-debate/  

Contudo, embora defendendo a necessidade de medidas que confiram direitos e maior 
autonomia a quem vive da prostituição, estabelecendo regras sobre os clientes e evitando o 
proxenetismo, a Autora mostra-se contra a legalização de bordéis ou o acantonamento em zonas 
específicas por fomentar o negócio da prostituição – cfr. Manuela Tavares, in Prostituição: 
Diferentes posicionamentos no movimento feminista”, pg. 8.  

https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/
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dignidade humana, pretendendo a sua eliminação mediante a persecução do 

proxeneta (aquele que promove e se aproveita do exercício da prostituição), mas 

sem sancionar a prostituta, a qual é sempre considerada uma vítima vulnerável; 

- o novo abolicionismo, que criminaliza a prostituição numa perspetiva de 

género, identificando-a com a violência – dominação do género feminino pelo 

género masculino pela simples condição de serem mulheres, punindo não apenas 

aqueles que se aproveitam economicamente da prostituição (proxeneta), mas 

também aqueles que permitem perpetuar aquela forma de dominação - os 

clientes, numa lógica de acabar com a oferta à custa da redução da procura de sexo 

comercial (é o exemplo da Suécia, Noruega, Islândia, França e Irlanda do Norte) 
89; e  

- o regulamentarismo, em vigor na Alemanha e Holanda, corrente seguida 

pelo feminismo liberal e representada pelo grupo denominado Human Rights 

Caucus liderado pela ONG GAATW (Global Alliance Against Trafficking in 

Women), que numa perspetiva inicial intervencionista de proteção da ordem 

pública considerava a prostituição como um facto natural, um mal menor e 

necessário, aspirando ao controlo da indústria do sexo e dos seus trabalhadores, 

mediante a implementação de medidas, regras e controlos que evitem problemas 

de ordem pública e sanitárias. Este modelo evoluiu num enfoque laboral que 

aborda a prostituição livre e consentida como uma atividade laboral que deve ser 

reconhecida para proteger os direitos e garantias laborais e sociais da prostituta, 

evitando os abusos dos clientes, proxenetas e da própria Administração. A partir 

da consideração da prostituição como uma forma de trabalho, numa lógica 

contratualista, reclama-se o reconhecimento de direitos sociais, económicos e 

laborais para os trabalhadores do sexo, mas sobretudo o direito de escolha, tanto 

económica como de autodeterminação sexual.  

                                                           
89 À medida que o argumento da imoralidade ia perdendo força social a favor da autonomia e 

liberdade sexual da mulher como um direito próprio, o pensamento feminista abolicionista virou-
se para a violência de género como novo paradigma contra prostituição, construção social dos 
tempos modernos criada para manter o status quo estabelecido e que marcará, porventura, o maior 
dos entraves no reconhecimento dos direitos sociais, laborais e económicos dos trabalhadores do 
sexo.  
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Na perspetiva do consentimento, os defensores do regulamentarismo, que 

não são necessariamente pro-prostituição, insistem na capacidade das mulheres 

para decidir livremente o que elas querem fazer com seus corpos e a sua 

sexualidade e, nesse sentido, perante a realidade social, como melhorar as suas 

condições laborais e de vida 90. A voluntariedade inerente ao conceito da 

prostituição é a chave para o reconhecimento do livre exercício da sexualidade e 

a expressão do direito sexual de qualquer pessoa à disposição do seu corpo.  

Diferente os seguidores do proibicionismo e (neo)abolicionismo que 

acreditam que o consentimento para vender sexo em caso algum é voluntário e, 

nestas condições, qualquer tipo de prostituição é, por definição, forçada e vista 

como forma de exploração sexual, sendo quem se prostitui caracterizado sempre 

como vítima 91.  

A tendência nalguns países 92 vai no sentido de legalizar a atividade de 

prostituição 93, defendendo os interesses do trabalhador do sexo, mas procurando 

harmonizá-los com preocupações de segurança, higiene e saúde para a prostituta 

e para o cliente, separando a prostituição da outra criminalidade, com controlo 

dessa atividade, mas também benefício para as finanças do Estado e acesso à 

proteção social pela prostituta.  

                                                           
90 Pablo de Lora, Sexo (Con)sentido: El feminismo ante la encrucijada de la prostitución, Revista 

Jueces para la democracia, Madrid, nº 87 (novembro 2016), pg. 8.  

91 Carolina Villacampa Estiarte, Análisis de las políticas de criminalización de la prostitución, in 
Sistema Penal y perspectiva de género: trabajo sexual u trata de personas, Granada, 2012, Editorial 
Comares, pg. 8.  

92 Na Europa, as casas de prostituição são legalizadas e regulamentadas na Alemanha, Holanda, 
Suíça,  

Áustria, Hungria, Grécia e Turquia e, na América Latina, estes estabelecimentos são legais no 
México, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  

93 Ao contrário do que sucede em Portugal e Espanha, onde a prostituição foi despenalizada, 
mas a prostituta não existe perante a lei, o fisco, a segurança social nem o sistema de saúde. A 
prostituta não tem direitos, mas também não tem deveres.  

Ainda que a posição de Espanha, frente ao fenómeno da prostituição, seja o abolicionismo 
estatal, já ao nível local encontramos vários regulamentos municipais destinados a gerir esta 
atividade sobretudo com o propósito de afastar a prostituição dos núcleos urbanos, sancionando o 
cliente e/ou prostituta que violam essas posturas municipais.  

http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jueces%20para%20la%20democracia%22
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Assim, sempre ressalvada prostituição forçada e de menores, que se mantém 

como crime, vários países legalizaram os estabelecimentos que promovem a 

prática de prostituição, desde que as pessoas prostituídas sejam maiores de idade 

e desenvolvam essa atividade de livre consciência e em liberdade, sendo a sua 

regulamentação caracterizada por integrar normas muito específicas 

relativamente à localização desses estabelecimentos, às suas dimensões, 

condições de higiene e de segurança.  

Aliás, na sequência do aparecimento de diversos movimentos implicados na 

reivindicação de direitos dos trabalhadores do sexo e, essencialmente, numa 

mudança de paradigma associado ao conceito de prostituição, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) vem recomendando o reconhecimento 

económico da indústria do sexo, a aplicação de direitos para quem vive desta 

indústria e a necessidade da sua legalização no sentido de controlar o crime 

organizado.  

Também segundo o Relatório apresentado ao Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, no âmbito do combate à discriminação contra as mulheres, 

publicado em 8. 04. 2016, por um grupo de trabalho de especialistas 

independentes das Nações Unidas, a criminalização da prostituição, aqui 

incluídos os trabalhadores do sexo, coloca as mulheres em situação de injustiça, 

vulnerabilidade e estigma, prejudicando-as em vez de as proteger, indo contra as 

leis de direitos humanos internacionais. Recorda esse Relatório que as mulheres 

que se prostituem precisam é de garantias de acesso a serviços de saúde sexual, 

proteção em relação à violência e discriminação e acesso a oportunidades 

económicas alternativas.  

No mesmo sentido a organização não-governamental de direitos humanos 

Amnistia Internacional (AI) votou em Conselho Internacional, reunido em 

Dublin em 11. 08. 2015, uma resolução a favor da defesa da proteção dos 

profissionais do sexo e descriminalização da prostituição, clientes e proxenetas 

incluídos 94.  

                                                           
94 Sobre a posição da Amnistia Internacional – Cfr. Catherine Murphy, Policy Advisor at Amnesty  
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Posto isto, no contexto internacional, pese embora os inconvenientes ético-

sociais associados à prostituição, as vantagens, inclusivamente sociais, da 

regulamentação do comércio do sexo são vistas por diversos países e organizações 

mundiais como incomensuravelmente superiores.  

A legalização da prostituição poderia garantir a todas as pessoas que se 

dedicam a este tipo de atividade, em nome do princípio da igualdade, os mesmos 

direitos e deveres que têm todos os cidadãos (direito ao trabalho, à segurança 

social, ao sistema público de saúde, ao pagamento dos impostos e ao 

associativismo) 95.  

Na constatação de que jamais acabará “a mais velha profissão do mundo”, com 

os sinais de modernização emprestados ao comércio do sexo pelas novas técnicas 

de marketing e comunicação (jornais, redes sociais, internet, etc), quantas vezes 

exercido sob a fachada de outros serviços, a incriminação do lenocínio simples e 

a falta de regulamentação da prostituição apenas obrigam as prostitutas a viverem 

no submundo, tornando-as mais vulneráveis à exploração 96.  

A responsabilização das prostitutas pelo pagamento de impostos 97, a 

realização regular de exames médicos para prevenção e diagnóstico de possíveis 

                                                           
International, in “Los derechos de los trabajadores y trabajadoras sexuales son derechos 

humanos”, 14 agosto 2015.  

95 A legalização da prostituição, ainda que não possa ser vista como solução para o fenómeno 
da prostituição, torna-o visível e público, ampliando a liberdade das prostitutas para reclamar pelos 
seus direitos como trabalhadoras, abrindo espaço para que homens e mulheres possam ter relações 
sexuais livres, sem qualquer estigma, nem constrangimentos e violências sexuais ou abusos de 
poder económico, institucional e político –  cfr. Manuel Carlos Silva, Prostituição e formas de 
controlo feminino…, pg. 43.  

96 O facto de a prostituição ser um fenómeno desenvolvido na sombra da sociedade, sob lógicas 
de ocultação e criminalidade, favorece todo o tipo de abusos sobre os atores mais vulneráveis desse 
mesmo fenómeno, as mulheres que se prostituem, muitas delas longe do seu país natal, sem 
referências sociais ou outras – cfr. Boaventura de Sousa Santos, Conceição Gomes e Madalena 
Duarte, Tráfico Sexual de mulheres: Representações sobre ilegalidade e vítimação, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, Dez 2009, pg. 88.  

97 O que apenas lhes é possível como trabalhador independente indiferenciado, podendo as 
prostitutas coletarem-se sob o Código de Atividade Económica (CAE) de “outras atividades de 
serviços” ou “serviços não especificados”.  
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doenças e a definição de locais para o exercício da prostituição são também 

vantagens da regulamentação desta atividade.  

A incoerência do crime de lenocínio simples fica latente ao sancionar no 

triângulo da prostituição exclusivamente aquele, o empresário do sexo, que 

promove justamente algumas daquelas vantagens, como seja o exercício da 

atividade sexual com melhores condições de saúde, higiene e segurança para a 

prostituta e o cliente.  

A incriminação do lenocínio simples, à semelhança da prostituição, não só é 

ineficaz como excessiva, perniciosa e promotora de patologias sociais, deixando 

sem proteção aquelas que se prostituem, expondo-as ainda mais a todo o tipo de 

adversidades, brutalidades e vexames próprios da clandestinidade assim imposta, 

esta sim fomentando a perigosidade que lhe é conhecida nalguns contextos e que 

por via da regulamentação mais acautelada se encontraria.  

Construído o dogma da prostituta como alguém necessariamente ligada a 

uma vida familiar desestruturada ou de extrema pobreza, marcada pela opressão 

e dominação do proxeneta, cujo único interesse é tirar proveito económico dela, 

as políticas criminais, ainda que a pretexto da boa intenção de proteger a 

dignidade e a liberdade da vítima, mais não têm feito do que “assobiar para o lado” 

e assim alimentar ainda mais a marginalização, a exclusão, a invisibilidade, a 

estigmatização, o desvalor e a violência sobre quem vive do trabalho sexual.  

Sancionando o proxeneta que promove a atividade estigmatiza-se também a 

pessoa que a exerce. Não se pode criminalizar o proxeneta e esperar que a 

sociedade não considere também como delinquente quem exerce a prostituição.  

 A neutralidade política em relação ao fenómeno da prostituição 98, vergada 

aos preconceitos ou conveniências eleitoralistas, não só alimenta a invisibilidade 

                                                           
98 Em Portugal existe um vazio legislativo em relação à regulamentação da prostituição, tanto 

do ponto de vista civil, como laboral. No campo penal, a prostituição é em si desprovida de ilicitude, 
mas outros campos laterais dessa atividade são criminalizados.  

Mas como bem salienta André Lamas Leite, nesta “política da avestruz” à portuguesa, o 
problema não deixará de existir se o ignoramos e regulamentar seria uma prova de maturidade da 
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do comércio do sexo em que mais facilmente se movem as redes criminosas de 

exploração sexual e tráfico para esse fim, como melhor serve a condenação dos 

cânones morais e ideológicos conservadores ainda preponderantes nas 

sociedades contemporâneas, onde movimentos radicais feministas têm grande 

adesão e reconhecimento.  

Contudo, esta ocultação legislativa do fenómeno, como se a atividade 

empresarial ou profissional da prostituição fosse uma atividade desconhecida para 

o Direito, alimentada pela tolerância social em relação ao negócio do sexo, é fonte 

de graves consequências sociais sobretudo para as mulheres que se prostituem, 

tornando-as mais vulneráveis ao abuso, violência e exploração, colocando-as em 

situação de absoluta desproteção e desigualdade sociais.  

Estes trabalhadores vulneráveis estão em desvantagem por força das 

exclusões legais que os deixam sem a proteção legislativa adequada relativamente 

aos princípios e direitos fundamentais no trabalho.  

É no campo dos direitos laborais, sociais e da cidadania que deve construir-

se o referente central das políticas sexuais inclusivas que regulem o comércio do 

sexo e a conversão da prostituição em trabalho e em atividade com estatuto legal 
99.  

Nem se compreende que em nome daquelas premissas, à luz da dita 

liberdade sexual e autonomia para a dignidade da pessoa, se possa querer justificar 

a intervenção penal sobre o proxeneta, sem sancionar, outrossim, no mesmo 

contexto e numa lógica de prevenção do mesmo risco a conduta do cliente, cuja 

                                                           
democracia – cfr. artigo de opinião “Prostituição e lenocínio”, in www. publico. pt, 19 de setembro 
de 2017.  

99 Manuela Ribeiro, Manuel Carlos Silva, Johanna Schouten, Fernando Bessa Ribeiro e Octávio 
Sacramento, Conclusões e Recomendações, Vidas na Raia - Prostituição feminina em regiões de 
fronteira, Edições Afrontamento, 2008, pg. 409 e 413.  

Também Alexandra Oliveira, O mundo da prostituição de rua: trajetórias, discursos e práticas. 
Um estudo etnográfico, Porto: FPCEUP (Tese de Doutoramento), 2008, analisando as consequências 
do não reconhecimento da atividade como profissão e as sequelas do estigma, sobretudo a 
discriminação institucional, evidenciando a exclusão social e da cidadania plena dos trabalhadores 
do sexo.  
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liberdade (sexual) não pode ser sobreposta à da prostituta económica e 

socialmente carenciada.  

Não se defende aqui, sublinho, qualquer incriminação do cliente da 

prostituição.  

Todavia, uma discussão séria por parte dos que se apresentam como donos 

da moral, despojada de hipocrisias sociais, em torno da legitimidade da 

intervenção penal em matéria de exploração da prostituição forçada por razões 

económicas e sociais não pode deixar de fora o cliente 100, sem o qual não haveria 

prostituição, o principal agressor da liberdade sexual sobretudo quando 

conhecedor da situação de vulnerabilidade de quem se prostitui. Usar o corpo 

para ganhar dinheiro é uma opção de quem se prostitui, mas que só ocorre porque 

há quem pague por esse serviço.  

Mas se não se quer ir por aí, medida essencial para diminuir a demanda, como 

acontece no crime de tráfico sexual de pessoas (art. 160º, nº6, do C. Penal 101), 

deverá então a incriminação do lenocínio simples, alimentada pelas maiores 

incoerências e contradições sociais, ser considerada incompatível com o princípio 

da necessidade da pena, senão mesmo, por não existir qualquer bem jurídico em 

perigo e, portanto, por violação do princípio do direito penal do bem jurídico 102.  

                                                           
100 Como acontece no crime de tráfico de pessoas, por força da incriminação prevista pelo art. 

160º, nº6, do C. Penal, e recomendado pela Diretiva n. º 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril (transposta para a ordem jurídica interna pela Lei n. º 60/2013, de 23 de 
Agosto), relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, que 
pediu aos Estados-Membros a criminalização da utilização dos serviços de vítimas de exploração 
conscientemente, especialmente aqueles que compram serviços sexuais prestados por vítimas de 
tráfico.  

101 Com efeito, o nº6, do art. 160º, do C. Penal, tipifica o crime de utilização dos serviços, sexuais 
ou laborais, da pessoa traficada e sujeita a exploração sexual ou do trabalho, sendo necessário que 
tenha conhecimento (e não implicado) da prática do crime de tráfico de pessoas do nº1 ou nº2. 
Cumpre-se aqui o disposto no art. 19º da Convenção de Varsóvia quanto à adoção de medidas 
legislativas para incriminar “a utilização dos serviços que constituem objeto da exploração referida 
na alínea a), do artigo 4º da Convenção, “com conhecimento de que a pessoa em causa é vítima de 
tráfico de seres humanos”.  

102 Carlota Pizarro de Almeida, O Crime de Lenocínio no Artigo 170º, n. º 1 do Código Penal…, pg. 
35.  
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Ressalvados os casos de prostituição forçada ou de exploração sexual 

nomeadamente por comprovada situação de carência económica e social, 

hipóteses previstas no nº2, do art. 169º, vençam-se os mandamentos religiosos, 

dogmas e hipocrisias sociais para valorizar o direito à liberdade do exercício da 

atividade sexual, legalizando o comércio do sexo, regulamentando-o, com 

respeito pela autonomia e autodeterminação coletiva de todos os trabalhadores 

do sexo, em vista da implementação de políticas que conduzam à melhoria das 

condições de trabalho, segurança pessoal, cidadania e reconhecimento social.  

O debate em torno da prostituição “deverá libertar-se de postulados 

dogmáticos e ideológicos e concentrar-se no respeito pelos valores 

constitucionais assumindo como finalidade a proteção de bens jurídicos” 103.  

E não se legitime a incriminação com argumento de dificuldade de prova da 

situação de abandono ou necessidade económica, com indiferença sobre o 

verdadeiro bem jurídico que aqui se pretende proteger (a liberdade e 

autodeterminação sexual), sob pena de se punir o que se consegue provar por não se 

conseguir provar o que se quer punir  104.  

Pela dificuldade probatória nos casos em que as teorias da causalidade e da 

imputação não resultam eficazes, o legislador optou pela criação de um crime de 

perigo abstrato, gerando naturalmente com essa antecipação da tutela penal um 

aumento institucional da criminalidade, independentemente de saber da 

danosidade social da conduta.  

Mas, se a razão de ser da incriminação fosse a exploração de pessoas que se 

encontram em condições de desamparo ou necessidade económica, então menos 

se compreende que a reforma do Código Penal de 1998 tivesse aberto mão dessa 

exigência típica a pretexto da dificuldade da prova de um facto que se diz 

(facilmente) demonstrado através da presunção natural que associa a prostituição 

a situações de particular vulnerabilidade ou de extrema pobreza.  

                                                           
103 Inês Ferreira Leite, A tutela penal da liberdade sexual,… pg. 107.  

104 Pedro Soares de Albergaria e Pedro Mendes Lima, in O Crime de Lenocínio entre o Moralismo 
e o Paternalismo Jurídicos in RPCC, ano 22, nº2, pg. 209.  
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Englobar todas as condutas sob o denominador comum do engano, abuso de 

necessidade ou especial vulnerabilidade da vítima impede que muitas mulheres 

possam exercer o trabalho sexual, ao qual resolveram dedicar-se de forma livre e 

legitima, como fonte da sua independência económica, da sua própria dignidade 

e do desenvolvimento da personalidade por via do trabalho.  

Como impede que muitas delas, que sabem qual é o trabalho que as espera 

no país de destino, quantas vezes uma atividade já antes desenvolvida, se 

desloquem livremente para outro país, através de agentes intermediários que as 

auxiliam nesse projeto migratório 105.  

A entender-se que a ratio da incriminação é a exploração da pessoa que se 

prostitui seria preferível que o legislador tivesse mantido esse elemento do tipo, 

seguindo o exemplo de Espanha na Reforma do Código Penal de 2015, aprovada 

pelo LO 1/2015, de 30 de março.   

  

7. A dignidade da pessoa humana  

7.1. Dignidade e Inconstitucionalidade  

 A Jurisprudência Constitucional tem defendido que o bem jurídico tutelado 

pela incriminação do lenocínio simples é ainda a proteção da liberdade e 

“autonomia para a dignidade” das pessoas que se prostituem, tendo por finalidade 

                                                           
105 Os discursos que negam a livre vontade da prostituta estrangeira partem de uma “imagem 

miserabilista das mulheres, vistas como incapazes de defender os seus direitos ou de desenvolver 
opções próprias” – Cfr. Juliano, Sobre trabajos y degradaciones, en Solana/Acién, (ed. ), Los retos 
de la prostitución, estigmatización, derechos y respeto, 2008, pg. 13, afirmando que estes 
preconceitos serviram de base às interpretações sobre o tráfico que generalizam a todo o setor as 
condições de exploração e engano existentes nalguns casos.  

Também aqui a “punição da conduta que favorece, a troco de um preço, o acesso irregular de 
outra pessoa que quere dedicar-se à prostituição noutro país, como um ato contrario à dignidade 
ou à liberdade sexual da mulher, pressupõe a mesma presunção injustificada, negando ao sujeito 
que promove o tráfico a possibilidade de demonstrar que não determinou a pessoa a exercer a 
prostituição, que não a enganou sobre as condições em que se realiza a mesma ou que não impôs 
qualquer condição abusiva” – Cfr. Alberto Daunis Rodríguez, Sobre la urgente necesidad de una 
tipificación autónoma e independiente de la trata de personas, in InDret1/2010, Revista para el 
análisis del derecho, Barcelona, 2010, pg. 27.  
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prevenir, por meios penais, a necessidade de utilizar a sexualidade como modo de 

subsistência, proteção diretamente fundada no princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

Sem distinguir os casos em que a vítima se sujeita à exploração sexual em 

virtude de prementes necessidades económicas ou por submissão à vontade de 

alguém, daqueles em que, por decisão própria, livre e consciente, opta por exercer 

a prostituição, a Jurisprudência Constitucional defende que em qualquer das 

situações o(a) prostituto(a) se encontra numa situação de exploração sexual 

contrária à dignidade sexual da pessoa e, por isso, legitima a incriminação das 

condutas de quem favorece o ingresso ou permanência na prostituição, 

independentemente do consentimento e (des)vantagem da pessoa que exerce 

essa atividade.  

Contudo, a dignidade da pessoa humana não pode ser invocada como 

“princípio prescritivo dotado de um conteúdo fixo e imutável e como tal 

imediatamente aplicável a concretas situações da vida” 106.  

                                                           
106 Maria João Antunes, in Relatório Português da 9ª Conferencia Trilateral Portugal, Espanha, 

Itália, sobre o tema “A Dignidade do Homem como Princípio Constitucional”, pg. 3, disponível em 
www. tribunalconstitucional. pt, reconhece que o princípio da dignidade da pessoa humana confere 
ao sistema constitucional de direitos fundamentais uma unidade e coerência de sentido, ajudando 
às tarefas práticas da sua interpretação e integração. O que se lhe não pode pedir é que ele seja 
tomado, em si mesmo, como fonte de um outro e autónomo direito (fundamental)”.  

Nesse sentido a própria jurisprudência do Tribunal Constitucional alinha no entendimento, por 
via de regra, de que não são dedutíveis desse princípio e só dele soluções jurídicas concretas.    

Entendido como um princípio que coenvolve todos os princípios relativos aos direitos e deveres 
das pessoas e à posição do Estado perante elas, Jorge Miranda eleva o princípio da dignidade 
humana à categoria de principio axiológico fundamental e limite transcendente do poder 
constituinte, um metaprincipio – cfr. A Dignidade da Pessoa Humana e a Unidade Valorativa do 
Sistema de Direitos Fundamentais, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Martim de 
Albuquerque, vol. I, FDUL, 2010, pg. 936.  

No entender de Jorge Reis Novais o princípio da dignidade da pessoa humana, até pela sua 
inserção sistemática formal (art. 1º da C. R. P), é constitucionalmente reconhecido como princípio 
dos princípios (a base ou alicerce em que assenta todo o edifício constitucional) –  cfr. A Dignidade 
da Pessoa Humana, vol. I, Dignidade e Direitos Fundamentais, 2016 Reimpressão, pg. 20. 

Também Figueiredo Dias, O Direito penal do bem jurídico …, pg. 260, recordando não ser essa a 
natureza do princípio, nem tão pouco a sua função em matéria penal como limite a toda a 
intervenção do Estado que não respeite aquela dignidade essencial da pessoa humana. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
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A dignidade da pessoa humana, ainda que se trate de um valor supremo e 

princípio constitucional de vinculatividade absoluta, apresenta um conteúdo 

aberto e de aplicação relativizante 107.  

                                                           
Assim, “o apelo direto à dignidade da pessoa humana, enquanto princípio prescritivo com um 

conteúdo fixo e imutável, e como tal capaz de avaliar a legitimidade de uma incriminação, contraria 
a natureza do princípio e a função que lhe está cometida em matéria penal” – cfr. Figueiredo 
Dias/Maria João Antunes, “Da inconstitucionalidade da tipificação do lenocínio como crime de 
perigo abstrato”, …pg. 122, concluindo que “a dignidade da pessoa não pode nem deve constituir-
se como bem jurídico penalmente relevante e, consequentemente, não pode nem deve legitimar 
constitucionalmente uma incriminação que não tenha fundamento direto e concreto na 
salvaguarda de direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Outros interesses, que não a 
dignidade da pessoa”. 

No mesmo sentido, ainda recentemente, Mafalda Serrasqueiro, “Moral ou dignidade no 
lenocínio: Um crime à procura de um bem jurídico”, in A Dignidade da Pessoa Humana na Justiça 
Constitucional (Jorge Reis Novais/Tiago Fidalgo de Freitas), Almedina, 2018, pg.438 e ss.    

107 Hoje em dia, nas sociedades democráticas, predomina uma conceção de dignidade da pessoa 
humana como uma ideia em aberto onde impera a autonomia da pessoa e o seu poder de 
determinar por si mesma o sentido e o conteúdo da sua dignidade.  

A dignidade da pessoa humana apresenta-se como um valor relativo, ponderável, havendo que 
apurar-se, em função das circunstâncias do caso, qual o valor, a dignidade ou outro de sentido 
contrário ou divergente, que naquela situação controvertida deve prevalecer – Cfr. Jorge Reis 
Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e Inconstitucionalidade, 2017 
Reimpressão, pg. 147.  

Daí que, sublinha o Autor, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. I, Dignidade e Direitos 
Fundamentais, …, pg. 19, a dignidade que a Constituição nos fala seja a da pessoa humana, o que 
nos remete para uma dimensão subjetiva da pessoa humana individualmente considerada como 
objeto do concreto princípio jurídicoconstitucional consagrado logo no art. 1º da C. R. P.  

Acrescentando que num Estado baseado na dignidade da pessoa humana, é a pessoa que é um 
fim em si, enquanto indivíduo singular e não enquanto membro de qualquer corpo ou entidade 
transpersonalista, sendo o Estado um meio para servir as pessoas individuais e concretas, 
assegurando a sua dignidade, autonomia, liberdade e bem-estar – ob. cit. , pg. 59.  

Como enfatiza Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, vol. II, Tomo IV, Coimbra 
Editora, 2014, pg. 223, “a dignidade da pessoa é da pessoa concreta, na sua vida real e quotidiana; 
não é de um ser ideal e abstrato. É o homem ou a mulher, tal como existe, que a ordem jurídica 
considera irredutível, insubstituível e irrepetível e cujos direitos fundamentais a Constituição 
enuncia e protege”. 

Por essa razão, não tem acolhimento constitucional um padrão objetivo de dignidade não 
conexionado com a liberdade e a integridade da personalidade de outrem, como “valor legitimante 
da incriminação de uma conduta lesiva, no relacionamento interpessoal” – cfr. declaração de voto 
do Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro no Acórdão nº 654/2011 do Tribunal Constitucional, 
concluindo não ser defensável que “a ideia geral e abstrata de dignidade da pessoa, desvinculada 
de qualquer dimensão garantística da autodeterminação de quem se prostitui, conserve ainda um 
conteúdo constitucionalmente determinado, capaz de validar a restrição a direitos fundamentais 
que a criminalização representa”.  
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A dignidade da pessoa humana é um valor absoluto do próprio indivíduo e 

não da comunidade, do grupo ou da classe onde se insere, sendo inadmissível o 

sacrifício desse valor e dignidade pessoal a benefício do seu contexto social 108.  

Ademais, a dignidade da pessoa humana apenas conservará o seu carácter 

supremo se a sua aplicação for reservada, excecional e contida, jamais podendo 

ser utilizado para impor as nossas conceções e convicções mais íntimas aos que 

pensam diferente 109.  

Desta aplicação subsidiária do princípio da dignidade humana resulta a 

impossibilidade de ser convocado ali onde a invocação do direito fundamental da 

liberdade (sexual) seria bastante para acautelar os interesses, associados à ideia de 

dignidade, eventualmente afetados pelo lenocínio simples 110.  

Mas é precisamente nos domínios de maior divergência social (temas sociais 

mais fraturantes) que se invoca a dignidade da pessoa humana como valor 

absoluto, com força constitucional, para impor aos demais, sem outra 

argumentação, as conceções particulares de que muitos outros não compartilham 

como se elas fossem uma decorrência natural e necessária daquele princípio.  

No mínimo a elevação da dignidade da pessoa humana a valor supremo e 

absoluto da sociedade, “fundamento principiológico de todo o ordenamento jurídico 

                                                           
108 Castanheira Neves, in A Revolução e o Direito, Lisboa, 1976, pg. 207.  

Por isso, escreve Jorge Pereira da Silva, Deveres do Estado de Protecção …, pg. 462, “o conceito 
de dignidade tem de apresentar suficiente abertura para acomodar diferentes valorações filosóficas 
e éticas materiais, mas também para permitir um preenchimento liderado pela autonomia do 
próprio sujeito jusfundamental e pela correspondente faculdade que este tem de definir as linhas 
com as quais conduz a sua própria vida”.  

109 Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e Inconstitucionalidade, 
…, pg. 65, 74 e 157, daqui haverá de resultar uma conceção restritiva do alcance do citado princípio 
e a aplicação subsidiária do mesmo, cujo conteúdo normativo autónomo apenas poderá ser 
convocado, relativamente à proteção dos direitos fundamentais, em situações onde a invocação de 
um direito fundamental particular não é possível ou não seria ajustada, seja porque ele não existe, 
seja porque a violação da autonomia individual, da liberdade ou do bem-estar é tão grave que 
justifica a convocação de defesa das garantias do Estado de Direito – cfr. ob. cit. , pg. 67.  

110 Em sentido material, a dignidade da pessoa humana e o seu reconhecimento estão na base 
da consagração dos direitos fundamentais sobretudo daqueles que garantem juridicamente a 
autonomia individual, a privacidade, a liberdade, a igualdade, o respeito e o bem-estar.  
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e fator de unidade axiológica da Constituição” 111, “antropologia constitucional” do 

Estado de direito 112, pressupõe a formação do mais alargado consenso social em 

torno do seu conteúdo, no qual se possam rever todas as pessoas e correntes de 

pensamento num Estado pluralista e laico, à margem de dogmas religiosos, 

filosóficos ou ideologias particulares.  

O respeito da dignidade da pessoa, consagrado no art. 1º da CRP e nos art. s 

22º e 26º da D. U. D. H. 113, justifica a criminalização da ofensa de bens jurídicos 

subjacentes aos direitos fundamentais “(…) de acordo com a consciência jurídica 

geral e um princípio de proporcionalidade, e requer a proteção da vítima (…)” 114.  

Mais, a dignidade da pessoa humana não constitui em si um bem jurídico 

penalmente relevante 115, antes configura, no modo fragmentário do direito penal, 

uma preposição ideológica que pode e deve concretizar-se em concretos bens 

jurídicos como é o caso da liberdade e autodeterminação sexual 116.  

                                                           
111 Júlio Rodrigues Coelho Neto, Dignidade social: direitos fundamentais e as fronteiras da 

atividade prestacional do Estado, Lisboa, 2014, vol. I, pg. 91.  

112 Maria Lúcia Amaral, in A forma da República: uma introdução ao estudo do direito 
constitucional, Coimbra Editora, 2005, pg. 162.  

113 O art. 26º da DUDH, no seu nº2, estabelece a plena expansão da personalidade humana e o 
art. 22º consagra que todo o homem como membro da sociedade tem direito à realização dos 
direitos indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.  

114 Jorge Miranda, Direitos Fundamentais, 2017, pg. 244.  

115 Figueiredo Dias, O Direito penal do bem jurídico…, pg. 261 e Anabela Rodrigues e Sónia 
Fidalgo, in Comentário Conimbricense. . . , 2012, pg. 800; o Conselheiro Joaquim Sousa Ribeiro em 
voto de vencido no Ac TC 654/2011, de 21 de dezembro, e Maria João Antunes, Crimes contra a 
liberdade e a autodeterminação sexual dos menores, in JULGAR, nº12, 2010, pg. 158; da mesma 
Autora, A problemática penal e o Tribunal Constitucional, in Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor José Gomes Canotilho, vol. 1, 2012, Coimbra Editora, pg. 107; Nuno Brandão, A tutela penal 
especial reforçada da violência doméstica, JULGAR nº12 (especial), 2010, pg. 14; José de Faria Costa, 
Direito Penal Especial (Contributo a uma sistematização dos problemas “especiais” da Parte 
Especial), Coimbra Editora, 2004, pg. 49-50; José Luis Guzmán Dalbora, O Tráfico de Pessoas e o 
Problema do seu bem jurídico, RPCC ano 18 nº4, 2008, Coimbra Editora, pg. 460.  

No mesmo sentido Jorge Pereira da Silva, Deveres do Estado de Protecção …, pg. 125, 
defendendo que “a dignidade da pessoa humana dificilmente será capaz de sustentar com um 
mínimo de segurança um dever de proteção que vá além de si própria, sem o contributo decisivo 
dos direitos fundamentais que tutelam os específicos bens constitucionais em risco”.  

116 Podendo identificar-se com Karl Binding, citado por Natscheradetz, Direito Penal Sexual, 
conteúdo e limites, pg. 151, três formas de violação da liberdade sexual: 1) liberdade de formação 
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A dignidade não é um direito fundamental, mas sim a fonte da qual se 

alimentam os conteúdos de todos os direitos fundamentais 117.  

Os direitos fundamentais, enquanto concretização do princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, figuram num Estado democrático como o mais 

relevante bastião ou “trunfo das minorias” contra a vontade da maioria, aqui 

incluídas as maiorias políticas conjunturais, competindo ao poder público não 

apenas a concretização desses direitos, como também a não ingerência nas 

condições para a sua efetividade.  

Em suma, se o princípio da dignidade da pessoa humana não pode 

geralmente fundamentar direitos subjetivos de modo direto e autónomo, mais 

dificilmente ainda poderá fundamentar, desse modo direto e autónomo, 

restrições a esses mesmos direitos.  

  

7.2. Dignidade e Consentimento  

Não servindo de fundamento de validade constitucional de uma 

incriminação, o princípio da dignidade da pessoa já poderá, em certas 

                                                           
da vontade (que seria o correspondente ao conceito de autodeterminação); 2) liberdade de decisão 
de vontade; 3) liberdade de execução da vontade.  

117 A dignidade da pessoa humana surge, não como um específico direito fundamental, que 
poderia servir de base à invocação de posições jurídicas subjetivas, mas, antes, como um princípio 
jurídico que poderá ser utilizado na concretização e na delimitação do conteúdo de direitos 
fundamentais constitucionalmente consagrados ou a revelação de direitos fundamentais não 
escritos” – cfr. Fernando António Rodrigues da Silva Coutinho Oliveira, Breves considerações a 
respeito do princípio da dignidade da pessoa humana”.  

Esta perspetiva, com acolhimento reiterado na nossa jurisprudência constitucional, entre outros 
nos Acórdãos TC n. º101/09 e nº134/20, reúne consenso doutrinário e foi expressa no Relatório da 
Delegação Portuguesa à 9. ª Conferência Trilateral (Itália, Espanha e Portugal), “O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana na Jurisprudência Constitucional”, 2007, in www. 
tribunalconstitucional. pt, p. 2.  

Daqui decorre, lembra Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e 
Inconstitucionalidade, …,pg. 66, uma enorme dificuldade na definição do conteúdo normativo 
autónomo do princípio da dignidade humana, já que os elementos consensualmente reconhecíveis 
como associados à ideia da dignidade humana (igual dignidade, autonomia individual, liberdade, 
mínimo de bem-estar ou mínimo para uma sobrevivência condigna) já são protegidos por esses 
direitos fundamentais específicos ou por outros princípios constitucionais.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
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circunstâncias, ser invocado como fundamento da inconstitucionalidade por 

violação da liberdade e autodeterminação sexual 118.  

Isto porque a intervenção penal poderá aqui acarretar a perversa 

consequência, em nome da proteção da dignidade (sexual) da pessoa, de sacrificar 

ou violar justamente essa mesma dignidade, sabido que pertence à liberdade da 

vontade da pessoa dedicar-se ou não à prostituição, independentemente das 

razões morais, éticas e sociais que possam aprovar ou desaprovar essa atitude 

pessoal 119.  

O sacrifício da liberdade, que a intervenção do direito penal por si só 

configura, tem aqui como contrapartida, paradoxalmente, o sacrifício da 

liberdade da pessoa concreta cuja tutela se reclama, o que nos transporta para o 

problema da relevância do consentimento/acordo, porquanto a incriminação em 

causa assenta na recusa de validade e eficácia da manifestação de vontade do 

portador individual do bem jurídico.  

Argumenta-se que uma lesão à integridade moral não perderá a sua 

relevância penal perante o consentimento do(a) prostituto(a). De acordo com 

esse entendimento, a integridade moral é um bem jurídico indisponível, cuja 

lesão deve de ser avaliada de forma objetiva e, portanto, independentemente da 

concreta sensação de degradação que a vítima possa sentir. Atento o caráter geral 

da dignidade humana, a integridade moral figurará, então, como bem jurídico 

                                                           
118 Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa não serve para fundamentar a 

incriminação do lenocínio simples, podendo e devendo ser convocado, tão-só, como limite da 
intervenção penal. 

Defendendo a inconstitucionalidade da incriminação do lenocínio simples, em declaração de 
voto aposta no Acórdão nº 654/2011 do Tribunal Constitucional, o Conselheiro Joaquim de Sousa 
Ribeiro sustenta que “a dignidade da pessoa humana tem um alcance prescritivo que leva ao 
reconhecimento de posições jurídico-subjetivas constitucionalmente tuteladas”, devendo ser 
mobilizada como fundamento de um direito contra o Estado, mas não como fundamento do 
exercício do poder punitivo do Estado, em compressão de direitos fundamentais”. 

119 Figueiredo Dias, O Direito penal do bem jurídico …, pg. 261.  
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protegido pela criminalização do lenocínio, ainda que a vítima haja prestado 

validamente o seu consentimento 120.  

Daí afirmar-se na jurisprudência do citado Ac TC n. º144/2004, de 10 de 

março, a autonomia de uma pessoa ou o seu consentimento em determinados atos 

não justifica, sem mais, a conduta de quem auxilia, instiga ou facilita esse 

comportamento, havendo deveres de respeito e solidariedade para com os outros 

que ultrapassam o não interferir com a sua autonomia.  

Ninguém duvidará que o consentimento da vítima não justifica o 

comportamento do autor, nos casos de exploração da prostituição, em situação 

de necessidade ou de abandono. Nestas hipóteses a vítima não decide em 

condições de liberdade aceitáveis e a sua instrumentalização retira qualquer valor 

ao seu consentimento 121.  

Neste caso está legitimado o dever de proteção do Estado contra o terceiro 

que, a troco de um benefício particular, encoraja, auxilia ou coopera com o autor 

de uma conduta autoprejudicial ou renunciativa.  

Contudo, fora das circunstâncias qualificativas do lenocínio, ainda que a 

dignidade da pessoa, enquanto qualidade intrínseca, seja irrenunciável e 

inalienável, já não se vê como aquela dignidade possa ser violada, e por isso ser 

fundamento da incriminação, onde ocorre a mais ampla expressão da liberdade 

                                                           
120 Para esta corrente do pensamento a integridade moral é o bem jurídico protegido com a 

incriminação do lenocínio e do tráfico de pessoas com fins sexuais, pois em qualquer deles o 
exercício da prostituição aparece associado à conduta de um terceiro que, instrumentalizando a 
vítima, a comercializa, reduzindo-a à condição de mero objeto de uma negociação.  

O exercício da sexualidade ocorre mediante o pagamento de um preço e é esta componente 
monetária ou económica que "coisifica" a vítima destes delitos, pois sem preço não ocorre a 
prostituição.  

121 No lenocínio qualificado, o que carateriza o ilícito, segundo Augusto Silva Dias, 
Reconhecimento e coisificação …, pg. 130, “não é tanto a falta de vontade livre da vítima (embora 
essa falta se verifique), mas a dominação e instrumentalização da sua pessoa, a supressão da sua 
substância humana, a sua mercantilização.  

Neste contexto, prossegue o Autor, o consentimento é irrelevante porque não pode considerar-
se livremente manifestado e o potencial da violação da dignidade humana do facto consentido 
torna-o contrário aos bons costumes.  
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(sexual) individual da prostituta que dispõe livremente do seu corpo contra o 

pagamento de uma determinada quantia, independentemente do 

aproveitamento que o proxeneta possa fazer do seu consentimento.  

Do ponto de vista jurídico, o conteúdo da dignidade da pessoa é formado 

pelo reconhecimento dos direitos fundamentais (ser digno é ter direito a ter 

direitos; ser titular de um direito absoluto, irrevogável, indisponível e 

irrenunciável a ser sujeito jurídico responsável, a ter direitos designadamente os 

direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a segurança, a integridade física e 

moral, etc), os quais devem ser respeitados tanto pelas demais pessoas quanto 

pelo Estado – dignidade como empowerment.  

Mas, ser humanamente digno significa também “ser-se igual a todos os 

outros em capacidade de autonomia moral” 122, isto é, ser-se dotado de igual 

liberdade para fazer as próprias opções de vida – dignidade como igualdade.  

Assim, sendo a dignidade da pessoa essencialmente um princípio englobante 

onde se fundamentam todos os direitos fundamentais importa em primeira linha 

que a sociedade e o Estado não interfiram injustamente sobre a esfera de atuação 

desses mesmos direitos nomeadamente o da liberdade (sexual), devendo numa 

lógica de conflito prevalecer o dever de respeito da dignidade quando os meios de 

proteção da mesma são eles mesmos violações da dignidade 123.  

Respeitar a dignidade significa respeitar a liberdade da vontade individual, 

de tal modo que limitações a esta põem em risco a identidade e autenticidade de 

cada um, implicando restrições na integridade pessoal.  

O princípio da dignidade humana, num Estado de direito social, não se 

consubstancia apenas em garantia de defesa, antes obriga o Estado a prosseguir 

                                                           
122 Maria Lúcia Amaral, A Forma da República, …, pg. 146.  

123  Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e Inconstitucionalidade, 
…, pg. 193.  
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positivamente uma atividade de promoção das condições de um desenvolvimento 

efetivo de uma vida digna 124.  

O direito penal deve promover e garantir a liberdade de expressão sexual, 

reduzindo ao mínimo toda a sua limitação, o que implica proteger, de forma 

fragmentária, o bem jurídico pessoal da liberdade e autodeterminação sexual 

apenas dos ataques mais graves, intoleráveis e perigosos.  

A partir da ideia de que toda a pessoa maior e capaz tem o direito de exercer 

a atividade sexual em liberdade, a intervenção penal apenas deve assegurar, nesta 

área, a tutela do bem jurídico individual da liberdade e autodeterminação sexual 

enquanto um dos vetores em que se analisa o direito fundamental da liberdade da 

pessoa humana 125.  

Sem prejuízo dos direitos de terceiro, o portador dessa liberdade sexual, no 

pleno gozo da sua capacidade de autodeterminação, pode dispor livremente da 

sua sexualidade quando, como, aonde e com quem quiser, este sim o ingrediente 

crucial do respeito próprio e da autonomia sexual, sabido – como ensina Paulo 

Otero - que “o respeito pela dignidade humana é independente do grau de 

consciência ou de compreensão de cada ser humano” 126.  

                                                           
124   Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e Inconstitucionalidade, 

…, pg. 34.  

125 Nas condutas sexualmente “incorretas” ocorridas entre adultos, na esfera privada, no pleno 
gozo da sua capacidade de autodeterminação, não é posta em causa a estabilidade da sociedade, 
ainda que sejam violadas normas sociais. Quando essas condutas ocorrem no domínio público não 
podem gerar a necessidade de intervenção penal a não ser que colidam com o núcleo essencial da 
liberdade sexual de alguma pessoa – cfr. Maria do Carmo Silva Dias, Repercussões da Lei nº59/2007, 
de 4/09, nos crimes contra a liberdade sexual, …, pg. 220.  

126 Para Paulo Otero, Instituições Políticas e Constitucionais, vol. I, Coimbra, 2007, p. 551-559, o 
núcleo central da dignidade da pessoa humana é formado pelas seguintes preposições: (i) o ser 
humano é sempre um fim em si mesmo; (ii) a dignidade humana «envolve uma exigência de 
permanente respeito e consideração por cada ser humano individualmente considerado, 
vinculando tudo e todos»; (iv) todos os seres humanos têm a mesma dignidade; (v) o respeito pela 
dignidade humana é independente do grau de consciência ou de compreensão de cada ser humano; 
(vi) a dignidade humana é irrenunciável e inalienável; (vii) a dignidade humana exige proteção e 
respeito pela vida e pela integridade física de cada ser humano vivo e concreto; (ix) a dignidade 
humana postula o ser humano como um "todo aberto"; (xi) a dignidade humana envolve os meios 
que permitam uma existência humana condigna; (xii) a dignidade humana exige a garantia de um 
espaço interno e privado do ser humano; (xiii) a dignidade humana postula também a garantia de 
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Com efeito, é requisito da dignidade humana o respeito pelo exercício da 

liberdade individual segundo a conceção particular de cada indivíduo, tendo 

como limite único a ausência e conflituosidade com a liberdade do outro.  

O respeito pela dignidade humana e pelo desenvolvimento da personalidade 

de cada um pressupõe o reconhecimento da “possibilidade de exercício da 

liberdade individual” e a “garantia constitucional do princípio do pluralismo, no 

que diz respeito às visões do mundo e às concepções, sociais e individuais, do que 

seja uma vida boa” 127.  

Por mais fortes que sejam as convicções morais daqueles que se opõem à 

prostituição, como certo temos que sempre deverão prevalecer as opções pessoais 

pela liberdade sexual.  

No combate cego à exploração da prostituição livre, esclarecida e 

consentida, a grande derrotada é a dignidade da pessoa humana que, assim, vê a 

sua integridade amputada da liberdade e autonomia sexual baseadas no direito de 

qualquer pessoa tomar decisões autónomas sobre a sua própria vida e atividade 

sexual.  

Se as relações sexuais são consentidas, ressalvados os casos de prementes 

necessidades económicas ou sociais 128, não é pelo facto de haver um 

intermediário no negócio a ganhar dinheiro e, por isso, as fomenta (entendida a 

                                                           
segurança da vida em sociedade; (xiv) a dignidade humana determina a existência de um poder 
público limitado pelo Direito; (xviii) as violações da dignidade humana nunca podem assumir 
relevância jurídica positiva.  

Também Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Vol. II, Tomo IV, Coimbra Editora, 
2014, pg. 221-2, sintetizando em várias preposições o significado da dignidade da pessoa humana.  

127 Maria Lúcia Amaral, A Forma da República,…pg. 168, acompanhando a jurisprudência 
expressa pelo Tribunal Constitucional no Acórdão n. º 174/93, a propósito da liberdade religiosa, 
reafirmando que “qualquer forma de dirigismo cultural fere o bem comum e mina os alicerces do 
Estado de direito, não podendo o Estado impor aos cidadãos quaisquer formas de concepção do 
Homem, do mundo ou da vida”.  

128 Nestes casos a doutrina considera justificada a irrelevância jurídica do consentimento da 
vítima, que em tais situações apareceria viciada por condições económicas e sociológicas que a 
obrigam a exercer a prostituição. Nesse sentido, por exemplo, vide M. Garcia Arán, Trata de 
Personas y Explotación Sexual, Granada, Comares, 2006, pg. 5.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 263 | 

expressão como incentivo, estímulo, promoção ou conservação 129), favorece ou 

facilita (entendida a expressão como auxilia ou ajuda), que a prostituta sairá 

daquele espaço de autodeterminação 130 e passa a ser instrumentalizada de forma 

relevante para efeitos de violação do princípio da dignidade humana 131.  

Como bem refere Nilson Tadeu Reis Campos Silva, o que sucede é que “o 

ser humano tende a impor ao outro a sua própria e particular medida, dele 

exigindo a sua adaptação: espera que o outro se ajuste aos seus próprios e 

particulares conceitos. Quando a expectativa de adaptação à própria métrica não 

                                                           
129 Circunstância que é menos exigente do que determinar outrem à prática de um facto ou levá-

lo a praticar – Cfr. Figueiredo Dias in Actas e Projecto, Rei dos Livros, 1993, pg. 266.  

130 Neste prisma é irrelevante a distinção entre a conduta do agente que fomenta (lenocínio 
principal) ou favorece ou facilita (lenocínio acessório) o exercício da prostituição, visto que em 
qualquer das condutas o agente apenas colabora com o encaminhamento da vítima para o exercício 
da prostituição, mas não a obriga ou determina a sua vontade para praticar os atos em questão e, 
assim, quem fomenta (e não apenas quem favorece ou facilita) não está necessariamente a levar 
outrem à prática dos atos sexuais – Cfr. Anabela Rodrigues e Sónia Fidalgo in Comentário 
Conimbricense. . . , pg. 806.  

131 A pessoa humana será constitucionalmente degradada e coisificada, afirma Jorge Reis 
Novais, As restrições aos direitos fundamentais…,pg. 732, “quando o Estado a afete desnecessária, 
fútil ou desproporcionadamente ou quando proceda a uma instrumentalização da autonomia 
individual ou a uma redução objetiva das oportunidades de livre desenvolvimento da personalidade 
que não sejam justificadas pela estrita necessidade de realização de fins, valores ou interesses 
dignos de proteção jurídica e efetuados segundo procedimentos e com sentido e alcance 
constitucionalmente conformes”.  

O Autor retoma o tema em “A Dignidade da Pessoa Humana, Dignidade e 
Inconstitucionalidade”, vol. II, 2017 Reimpressão, pg. 116-7, evidenciando que nem toda a 
instrumentalização, utilização como meio, determina uma violação da dignidade, podendo 
encontrar-se “situações de não utilização como meio; de utilização como meio, mas livremente 
consentida; de utilização como meio não consentida, mas neutral; de utilização censurável como 
meio; e, finalmente, de utilização degradante, denegridora, incompatível com a natureza de sujeito 
própria da pessoa”.  

E acrescenta que apenas ocorre aquela instrumentalização relevante para efeitos de violação 
da dignidade quando está presente a ideia de “coisificação, desvalorização, desprezo, humilhação 
ou, em geral, de degradação da pessoa”, isto é, uma instrumentalização degradante que pode 
emergir objetivamente do contexto da situação (ex. natureza da ação coisificadora) ou da específica 
intenção desrespeitadora.  

Esta concretização da violação da dignidade da pessoa humana, denominada fórmula do objeto, 
caraterizada pela colocação do sujeito numa situação profundamente degradante, de mero 
instrumento em relação a fins alheios ou de absoluta penúria material, vemos seguida pelo citado 
Ac. TC 144/2004, de 10/03 (lenocínio).  
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ocorre, tende-se a subvalorizar o outro, por não vê-lo como portador de 

dignidade. Por outras palavras: por vê-lo como um Ser indigno”  132.  

 Com isto esquece-se que a dignidade humana que deve ser protegida é a da 

pessoa que livremente quer exercer a prostituição e não a de quem não quer que 

ela a exerça.  

O preconceito social impede, assim, que alguém admita optar por exercer, 

de forma livre e consciente, a atividade de profissional do sexo, como se estivesse 

ferido de uma patologia social que urge tratar por todas as formas, ainda que 

contrárias à vontade de quem se prostitui.  

No lenocínio simples, por contraposição ao lenocínio forçado do n. º2 do 

artigo 169º, o agente não coloca a vítima em situação de privação da liberdade de 

se decidir sobre a prática da prostituição. A conduta típica de fomentar, favorecer 

ou facilitar apenas se traduz numa colaboração/auxílio à prática da prostituição, 

e não numa obrigação da qual não reste alternativa de escolha da vítima. Esta 

colaboração tanto pode ter lugar na tomada de decisão da vítima se prostituir, no 

início da atividade de prostituição, como durante essa atividade, mantendo-a ou 

mesmo agravando-a.  

O agente que fomenta, favorece ou facilita não determina a vontade da vítima 

para a prática da atividade de prostituição 133.  

Também a motivação lucrativa do acordo é aqui irrelevante justamente 

porque a pessoa é livre de dispor da sua liberdade de determinação sexual como 

entender.  

                                                           
132 Nilson Tadeu Reis Campos Silva, Prostituição: a profissão dos excluídos sob a perspectiva da 

dignidade da pessoa humana, in António C. Baeta Minhoto, (org. ). Constituição, minorias e inclusão 
social, São Paulo: Rideel, 2009, pg. 238.  

Este preconceito, afirma o Autor, “é resultado da Síndrome de Narciso que acomete o Estado: 
“é que Narciso acha feio o que não é espelho…”, o que decorre de “dificuldade de aceitação da 
pessoa tal qual ela é, e não como quem a vê gostaria que fosse” – Cfr. ob. cit. , pg. 241.  

133 Anabela Rodrigues e Sónia Fidalgo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, 
Coimbra Editora, 2ª Edição, 2012, pg.806. 
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Contanto que não condicionem a livre vontade da pessoa que se prostitui, as 

pessoas que, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentem, facilitem 

ou favoreçam o exercício, por outrem, da prostituição, não devem ser 

responsabilizadas criminalmente, sob pena de violação do princípio da 

necessidade da pena, senão mesmo do princípio do direito penal do bem jurídico, 

à margem do consentimento/acordo da pessoa que livremente pratica os atos 

sexuais.  

Na devida valorização dos bens jurídico pessoais e assim da autonomia da 

pessoa, o consentimento ocupa uma relevância central 134, a mais nítida expressão 

                                                           
134 Diferente do consentimento justificante, estamos, aqui, perante a figura do acordo em 

Direito Penal, segundo Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, 
Coimbra Editora, 1991, pg. 507-9, entendido na sua estrutura teleológica como expressão da 
realização do próprio bem jurídico (emancipação direta e realização autêntica do bem jurídico 
tipicamente protegido) e não como uma afronta ou sacrifício do mesmo.  

Nestas situações “a violação da vontade do portador do bem jurídico pertence já à 
fundamentação do ilícito, uma vez que, para além dela, não subsiste qualquer outro substrato para 
o ilícito”, pelo que o acordo não implica qualquer dano no bem jurídico, antes traduzindo a sua 
realização – cfr. ob. cit. pg. 363 e 507-8.  

Daí que nas palavras do Autor, o “acordo assegura a continuidade entre a autonomia pessoal e 
o bem jurídico protegido e, reflexamente, a congruência entre a mesma autonomia e o programa 
sistémico-social de tutela penal. O que exclui, por definição, os coeficientes de conflitualidade 
próprios do consentimento. E retira todo o fundamento e pertinência a conceitos - como ofendido, 
renúncia, lesão, etc – nucleares no discurso do consentimento “.  

Em relação à liberdade de dispor do próprio corpo, o consentimento não pressupõe qualquer 
lesão daquela, antes o exercício positivo do direito à liberdade no que ao seu corpo respeita. O 
direito de dispor livremente da liberdade sexual (bem jurídico protegido) deriva dessa mesma 
liberdade e constitui parte essencial do seu valor para o direito.  

 Do mesmo jeito que quem autoriza outrem a entrar em sua casa dificilmente representará que 
consentiu numa lesão do seu direito à inviolabilidade do domicilio, tal qual a mulher adulta que 
consente na cópula não sentirá que tenha sido violada a sua liberdade de decisão ou execução da 
ação, também a pessoa que de forma esclarecida e livre se prostitui, concordando com a 
intermediação lucrativa do proxeneta, sentirá como ofendido o seu direito à liberdade sexual, 
funcionando o acordo, na sua relevância sistemática, como causa de exclusão do tipo.  

Em todos estes casos o consentimento exclui de antemão a lesão do correspondente bem 
jurídico, nem rigorosamente se pode falar de renúncia de um qualquer direito, mas antes como 
forma autónoma da sua realização. Nenhum conflito existe entre o sistema pessoal e o sistema 
social, entre a auto-realização do portador e a integridade do bem jurídico só aparentemente 
lesado. O consentimento é aqui condição de realização plena do bem jurídico.  

Nos crimes contra a liberdade não há lugar ao consentimento enquanto causa de exclusão de 
ilicitude, devendo antes falar-se em acordo, cuja ausência dará lugar ao não preenchimento do tipo 
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– cfr. Carlota Pizarro de Almeida, O crime de lenocínio no artigo 170. º, n. º 1, do Código Penal…, pp. 
34 e 35.  

Nos crimes em que a ação contra a vontade do lesado é elemento do tipo objetivo e a 
autodeterminação da vontade do titular do direito é o próprio e único objeto de proteção da norma 
penal, pois a ação não é em si socialmente desvaliosa, como sucede nos crimes contra a 
autodeterminação sexual e de violação de domicilio, o acordo é causa de atipicidade ou de exclusão 
da tipicidade (a ação é atípica) – cfr. Paulo Pinto Albuquerque, Código Penal Comentado, 2ª edição, 
Universidade Católica, anot. art. 38º, pg. 194 e Augusto Silva Dias, Reconhecimento e coisificação …, 
pg. 126, nota 40. Na doutrina espanhola, Gonzalo Quintero Olivares, Las normas penales españolas: 
cuestiones generales, in La trata de personas y explotácion sexual, Mercedes Garcia Arán (Coord. ), 
Editorial Comares, pg. 190-1.  

Como estes crimes são expressa ou axiologicamente estruturados precisamente na base do 
consentimento ou dissentimento, que surgem como elementos do tipo, a sua falta faz com que seja 
a própria tipicidade que não exista. Em rigor, o consentimento faz com que não se possa falar de 
vítima.  

A ação descrita no tipo legal só se torna socialmente desvaliosa quando é praticada contra a 
vontade do titular do respetivo bem jurídico, sendo a oposição deste um elemento do tipo legal. O 
“dissentimento”, ou melhor, o agir contra a vontade do formal ou aparente lesado constitui um 
elemento do tipo objetivo de ilícito e a autodeterminação do atingido constitui o único objeto de 
proteção. Nestes casos, “o acordo do interessado faz com que a realização do comportamento corra 
no mesmo sentido da tutela do bem jurídico e faça com que a ação, antes que lesar o bem jurídico, 
contribua para uma sua mais perfeita realização” – cfr. Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte 
Geral, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, pg. 443-4.  

Em conformidade com o teor literal e o sentido da descrição delitiva, a ação típica dirige-se 
imediata e exclusivamente contra a vontade do afetado pelo que aquela, perante o acordo deste, 
não suscita qualquer reparo – cfr. JESCHEK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal – Parte Geral, 
Editorial Comares, 2002, pg. 399-400.  

O consentimento é uma causa de justificação nos casos em que a ação consentida é em si, desde 
logo, socialmente desvaliosa, mas o sistema penal acolhe e protege a liberdade de disposição do 
portador do bem jurídico, figurando o consentimento, enquanto circunstância exterior ao tipo legal, 
como um modo de resolução do conflito entre os interesses do sistema penal: a auto-realização 
pessoal, por um lado, e a tutela dos bens jurídicos, por outro. Ainda que a ação consentida seja 
socialmente desvaliosa, a danosidade social implicada na afetação ou destruição do bem jurídico 
constitui um interesse jurídico inferior ao interesse da autonomia individual ou autodeterminação 
do titular do bem jurídico lesado. Neste caso, como a lei penal faz prevalecer o interesse da 
autonomia individual (art. 38º, do C. Penal), a ação típica deixa de ser ilícita.  

Trata-se da consagração do modelo dualista do consentimento, o qual pode revelar-se logo ao 
nível da tipicidade, como causa de exclusão da tipicidade, ou pode revelar-se ao nível da ilicitude, 
como causa de justificação ou, segundo Taipa de Carvalho, Direito Penal Parte Geral, Teoria Geral 
do Crime, volume II, 2004, pg. 278-280, somente como causa de exclusão da ilicitude.  
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dessa autonomia 135, só assim se mantendo o Direito penal fiel, neste domínio, à 

relação do autor-vítima, sob pena de estarmos perante um crime sem vítima e, 

assim, cairmos no campo das normas puramente moralistas.  

O custo de não respeitar o princípio do consentimento apenas resulta em 

mais desigualdade a pretexto de a combater 136.  

Na verdade, mesmo sem convocar aqui a relevância do consentimento, livre 

e informado, a comparação com outro tipo de atividades socialmente tidas até 

como deslumbrantes 137 revela bem que a pretensa violação da dignidade da 

pessoa humana, em torno da exploração comercial do corpo, é motivada apenas 

por um preconceito social ou cultural que constitui a verdadeira razão de ser da 

incriminação.  

Das duas, uma, ou bem que o titular do direito não se pode proteger, caso em 

que está justificado o dever de proteção do Estado; ou bem que tem essa 

capacidade e, então, não tem qualquer cabimento a convocação dessa 

intervenção estadual, por via sancionatória, por atentar desde logo contra o 

princípio da proporcionalidade já que as medidas de proteção afrontam os 

direitos fundamentais dos potenciais agressores.  

Também assim no lenocínio, hipótese em que ou quem se prostitui o faz por 

sua livre e espontânea vontade, sem qualquer pressão que a prive de poder 

                                                           
135   Ressalvadas as situações excecionais de ofensa grave que obriga à colocação de limites à 

autonomia individual com base na necessidade de respeito ou de proteção da dignidade da pessoa 
humana, na generalidade dos casos, a dimensão da dignidade que se expressa na consideração da 
pessoa como sujeito da sua própria vida obriga à atribuição de plena relevância jurídica, com todas 
as consequências, ao seu consentimento livre e esclarecido – cfr. Jorge Reis Novais, A Dignidade da 
Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e Inconstitucionalidade, …, pg. 141. 

136 Cinara Nahra, A moralidade da prostituição, in Mulheres da Vida, Edições Húmus, 2010, pg. 
224.  

137 É o caso, recorda Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. I, Dignidade e 
Direitos Fundamentais, 2016 Reimpressão, pg. 106, da exploração comercial da imagem apelativa 
de jovens modelo da indústria da moda mais intimista e amplamente publicitada.  

Outro caso flagrante deste prejuízo social é o do contrato do produtor com o ator ou atriz porno, 
o qual tem cobertura jurídica, ao contrário da prostituição por conta alheia que não é juridicamente 
reconhecida senão como crime para o proxeneta.  
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decidir-se livremente pela via da prostituição, ou o não faz. Se essa decisão foi 

tomada livremente, então não existe qualquer constrangimento na formação da 

vontade e, por isso, o direito penal não pode intervir nesse domínio 138.  

Não havendo uma utilização degradante de quem se prostituiu, que 

livremente se entrega a esta atividade promovida pelo empresário do sexo, então 

estamos perante um abuso da noção de instrumentalização e, consequentemente, 

do princípio da dignidade da pessoa humana, cuja invocação se mostra aqui 

preconceituosa 139.  

Se o consentimento é livre e a prostituição surge como um modo de 

“realização individual, por mais estranha ou desviante que pareça, a pessoa que 

consente não é submetida ou degradada a uma condição servil, antes a sujeição 

serve como meio de consecução de algo que a satisfaz, lhe é útil ou, segundo os 

seus ideais, de excelência humana, a dignifica ”  140.  

Tanto mais que se o sentido essencial da definição da dignidade da pessoa 

humana se centra no reconhecimento da pessoa como sujeito autónomo, então 

                                                           
138 Joaquim Malafaia, A Inconstitucionalidade do nº1 do artigo 169. º no Código Penal, in RPCC, 

ano 19, n. º 1, 2009, pg. 54.  

Não será possível falar de lenocínio, segundo Inês Ferreira Leite, “quando tenha havido um 
pleno assentimento da pessoa que se prostitui, ou seja, quando cada acto de prostituição tenha 
correspondido ao exercício livre e consciente de uma vontade plenamente autónoma. Nestes casos, 
como refere a doutrina, não haverá qualquer vítima, cessando a legitimidade da intervenção do 
Direito Penal. ” – cfr. A tutela penal da liberdade sexual, …, pg. 89 e 90.  

Do mesmo modo, José Luis Guzmán Dalbora, O Tráfico de Pessoas …, pg. 461-2, conclui ninguém 
ser manipulado como instrumento para fins alheios quando dá o seu acordo à realização do facto e 
inclusivamente nele participa ativamente, daí resultando esconder-se a genuína identidade do 
crime (perseguição de uma mera imoralidade) sob a capa da punição do tráfico consentido.  

139   Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. II, Dignidade e Inconstitucionalidade, 
…, pg. 117, para quem a dignidade da pessoa humana significa a insuscetibilidade de tratamento da 
pessoa como mero objeto do poder estatal, como instrumentalização ou coisificação da pessoa nas 
mãos do Estado – Cfr. Jorge Reis. Novais, in Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, 
Coimbra Editora, 2006, pg. 30.  

140 Augusto Silva Dias, Reconhecimento e coisificação …, pg. 129.  
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cabe primeiramente ao indivíduo a configuração e a densificação do conteúdo 

preciso de expressão social e pública da sua dignidade  141.  

Na ponderação de interesses, por um lado, a integridade moral e, por outro, 

a liberdade ou autodeterminação pessoal, a tutela da dignidade humana deve 

admitir, nos crimes relacionados com o exercício da prostituição, diferentes 

intervenções de acordo com a constatação, no caso concreto, do maior ou menor 

alcance do exercício da autonomia individual por parte do prostituto(a).  

De tal forma que é na avaliação da real voluntariedade do consentimento 

esclarecido que devemos procurar o fundamento da incriminação do lenocínio.  

Só numa comprovada situação de consentimento ausente ou viciado 

nomeadamente por violência, fraude, ameaça ou especial vulnerabilidade 

determinada por uma situação de desvantagem económica e/ou social (por 

exemplo, extrema pobreza ou miséria económica e cultural) 142, a ilicitude do 

comportamento deveria ser mantida, dado o dever do Estado social de impedir a 

exploração e a instrumentalização do indivíduo 143.  

                                                           
141   Por essa razão Jorge Reis Novais, in A Dignidade da Pessoa Humana - Dignidade e 

Inconstitucionalidade, vol. II, 2017 Reimpressão, pg. 126, defende que a violação do princípio da 
dignidade da pessoa humana não pode ser exclusivamente determinável de forma objetiva e 
independente da sensibilidade e da subjetividade do afetado, bem podendo o mesmo ato constituir 
para uns uma afetação tolerável da sua privacidade e para outros uma desqualificação extrema da 
sua identidade, da sua autonomia pessoal, da reserva mais íntima da sua privacidade.  

142 Neste sentido B. Schünemann, O direito penal é a ultima ratio da proteção de bens jurídicos! 
Sobre os limites invioláveis do direito penal em um estado de direito liberal, in Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo, vol. 53, 2005, p. 35, afirma que embora o Direito Penal se possa 
converter na ultima ratio de uma política social fracassada, quando provado que o consentimento 
tem origem numa situação de "desvantagem social", o Estado tem o direito, e até mesmo o dever, 
de proibir a exploração de tais desvantagens sociais e de criminalizá-la, na falta de outros meios 
eficientes.  

143 Gisele Mendes de Carvalho, Delitos relativos à prostituição no Código Penal brasileiro: 
proteção da dignidade humana ou paternalismo jurídico? In Revista dos Tribunais Online, 2010, pg. 
12, propondo idêntica solução para os crimes de tráfico internacional e interno de pessoa para fim 
de exploração sexual, posto que, não sendo o consentimento do sujeito passivo viciado (por ex. pelo 
emprego de violência, grave ameaça ou fraude), por parte do traficante ou de quem de qualquer 
modo auxilie o traslado da(o) prostituta(o), e sendo esta(e) maior de 18 anos e plenamente capaz, 
“o bem jurídico integridade moral torna-se disponível, em caráter excepcional, sempre que se 
constate a voluntariedade do consentimento do seu titular”.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 270 ∙ DV11  

A relevância da autonomia individual, da autodeterminação e do livre 

desenvolvimento da personalidade passam desde logo pelo reconhecimento da 

pessoa como sujeito capaz de definir o sentido da sua própria dignidade e assim 

decidir de forma livre e autónoma sobre os seus planos e formas de vida, 

circunstância que convoca neste ponto a relevância do consentimento da 

prostituta não forçada na prática do lenocínio 144.  

A dignidade da pessoa humana garante a todos uma posição absoluta de 

igualdade na definição e prossecução autónomas de fins e modos de vida, o que 

tem como consequência a admissibilidade de intromissões do Estado apenas 

quando estritamente necessário para garantir a reciprocidade do respeito pela 

igual dignidade de todos 145.  

Fora destes casos, num campo onde impera a autonomia do interessado e o 

seu poder de conformação da própria vida, o Estado, a sociedade, a maioria 

(mesmo quando formada democraticamente) ou terceiros não podem impor ao 

indivíduo representações de dignidade com as quais não se identifica, recorrendo 

aqui, para o efeito, ao Direito Penal.  

Num Estado de direito contemporâneo a garantia da liberdade é também a 

garantia do pluralismo nomeadamente a respeito das conceções, emergentes da 

                                                           
144  Jorge Reis Novais, A Dignidade da Pessoa Humana, vol. I, Dignidade e Direitos Fundamentais, 

…, pg. 64-65 e 176, sublinhando que da dignidade da pessoa humana decorre justamente o 
reconhecimento da pessoa poder dispor livremente das possibilidades de conformação da sua vida, 
desde que tal não anule ou destrua as condições futuras de autodeterminação e de livre 
desenvolvimento da personalidade.  

145 John Stuart Mill, in Sobre la libertad. Trad. Josefa Sainz Pulido. Madrid: Aguilar, 1972, em 
estudo acerca da natureza e os limites do poder que pode ser exercido livremente pela sociedade 
sobre os indivíduos, proclama como princípio geral que o único fim legítimo que autoriza os homens, 
individual e coletivamente, a usar da força contra um membro de uma comunidade civilizada é o de 
impedir que ele prejudique os outros. O bem-estar deste mesmo indivíduo, seja físico ou moral, não 
é razão suficiente para que a sociedade limite sua liberdade de ação (ob. cit. , pg. 17).  

Afirmando que "sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e espírito, o indivíduo é soberano", e 
que "cada um é o melhor guardião de sua própria saúde, seja ela física, mental ou espiritual" (ob. 
cit. , pg. 18 e 22), o Autor acrescenta que "a espécie humana ganhará mais ao deixar que cada um 
viva como goste, do que obrigando-o a viver como querem os seus semelhantes” (ob. cit. , pg. 22).  
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sociedade, sobre o que seja uma vida coletiva digna e justa e sobre a forma de a 

realizar.  

Em nome de uma conceção de dignidade em que o interessado não se revê, 

o Estado não pode arrogar-se o poder de defender a dignidade do próprio contra 

a sua vontade (paternalismo moral negativo 146), como se o protegesse contra si 

próprio, contra as representações ou as convicções por si tomadas, de forma livre, 

esclarecida e consciente, para conduzir e estruturar a sua vida, impedindo-o de 

renunciar a posições protegidas de direitos fundamentais e transformando o 

direito à dignidade num dever de dignidade  147.  

Tudo como se a autonomia moral da pessoa não incluísse ela própria o poder 

do indivíduo se decidir pelo imoral  148. Nas relações humanas cabe a cada um 

traçar o caminho em que se reconheça.  

                                                           
146 Trata-se de um paternalismo (ou moralismo) negativo (ao impedir a prostituta de causar um 

dano moral a si mesma), forte (pois trata-se de sujeitos plenamente capazes e cientes de sua 
decisão) e indireto (dado que a prostituição, em si mesma, não é delito, punindo-se tão somente o 
comportamento do terceiro que a promove ou facilita).  

147 Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, …, pg. 276.  

148 Como escreve Rui Carlos Pereira, Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do código penal, 
in "Sub judice", Lisboa, (11), janeiro-junho 1996, pg. 43: “Cada um de nós tem o direito, em nome 
da sua autonomia ética, de escolher entre uma vida saudável e desregrada, entre uma vida de 
trabalho e ociosa e até entre a vida e a morte, desde que, em todos os casos, não provoque danos 
a outras pessoas”.  

Mais expressivo de Morris/Hawkins, in The Honest Politician`s, pg. 2, refere: “Do ponto de vista 
do direito penal cada pessoa tem o inalienável direito de ir para o inferno à sua própria maneira 
contanto que não lese diretamente a pessoa ou propriedade alheias. O direito penal não é o 
instrumento indicado para impor aos outros a rectidão de vida”.  

Mas recordando as palavras de Kant, citado por Maria Lúcia Amaral, A Forma da República: uma 
introdução ao estudo do direito constitucional, Coimbra Editora, 2005, pg. 168, “ninguém [nos] pode 
obrigar a ser felizes de acordo com a sua própria concepção do bem, pois cada um de nós pode 
procurar a sua felicidade pelo meio que lhe pareça adequado desde que não lese a igual liberdade 
de todos os outros (…)”.  

Nessa sequência, acrescenta a Autora, também o Estado (que for de direito) está impedido de 
impor à sociedade e a cada um dos seus membros uma resposta particular quanto às questões 
últimas da existência, cujo domínio está reservado à esfera da consciência individual.  

Numa sociedade democrática e pluralista a opção por correr riscos, errar ou tomar más decisões 
insere-se no projeto de vida livremente escolhido por cada um, em função da sua mundividência, 
sem o que a autonomia e autodeterminação nenhum sentido fariam.  
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A vida de cada um há de estruturar-se em função da autorrealização pessoal, 

onde o exercício da sexualidade desempenha positivamente um papel 

preponderante. Já não é apenas a função da procriação ou do prazer físico, mas a 

via para todo o tipo de relações interpessoais e sociais, aceitando-se para a 

convivência social a diversidade de opções de cada um por qualquer desses fins.  

Numa sociedade pluralista, o direito penal sexual há de evitar optar por uma 

determinada valoração global unitária da sexualidade entre adultos  149. A 

diversidade de ideias e sentidos da sexualidade revela-se positiva para o 

desenvolvimento pessoal de cada cidadão, o que também passa pela sua livre 

realização na esfera sexual, sendo ilegítimo pensar que nesse domínio 

determinado tipo de conceções oferece melhores possibilidades de 

desenvolvimento da personalidade humana do que outro.  

Por esta razão o direito penal sexual deverá evitar punir quaisquer práticas 

que não colidam com a liberdade e autenticidade da expressão sexual, em privado, 

entre adultos, sendo esse um dos seus objetivos primeiros  150.  

Nem haverá Estado de direito onde a Constituição não assegure a cada 

pessoa a possibilidade de exercício da sua autonomia e, portanto, da sua 

responsabilidade, que é dizer da sua liberdade individual (art. 27º, da CRP), 

pressuposto mínimo de uma existência digna, de forma pessoal, livre e 

                                                           
149 José Luis Diez Ripollés, El derecho ante el sexo, limites, critérios de concreción y contenido del 

derecho penal sexual, Barcelona : Bosch, 1981, pg. 216.  

No mesmo sentido Karl Prelhaz Natscheradtz, O Direito Penal Sexual…, pg. 71 e 139, 
sustentando que o dano social pressuposto da intervenção do direito penal sexual não se confunde 
com a mera imoralidade da conduta, com a ofensa de valores ético-sociais, nem com o facto da 
conduta se afastar do padrão socialmente dominante de comportamento.  

A ausência de uma valoração global unitária da sexualidade ou de uma moral sexual social, 
segundo este Autor, não coloca em risco a convivência social numa sociedade tolerante e pluralista, 
constituindo a sexualidade humana, devido à sua importância vital e às virtualidades que reveste 
para o desenvolvimento das potencialidades do homem e a sua autorrealização, um dos domínios 
em que a liberdade individual melhor se pode manifestar, assim se compreendendo a inserção dos 
crimes sexuais no seio dos crimes contra a liberdade em geral – cfr. ob. cit. , pg. 139 e 158.  

150 Manuel da Costa Andrade, “O Novo Código Penal e a Moderna Criminologia”, in Jornadas de 
Direito Criminal”, O Novo Código Penal Português e Legislação Complementar, CEJ, Lisboa, 1983, pg. 
203.  
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responsável, perante a coletividade, na qual “todos nós somos iguais, na nossa igual 

capacidade de autonomia e de responsabilidade moral”  151.  

Irromper por entre quem se prostitui para dizer a cada um o que deve 

ambicionar para a sua vida, impondo-lhe um dado padrão de comportamento 

sexual, é por isso abusivo, é não querer ver para além de qualquer cegueira 

ideológica a pluralidade de motivações e perceções em que se move, na sua 

dimensão real social, a diversidade do trabalho/comércio do sexo.  

Como refere Manuel da Costa Andrade, “o sistema social não pode oferecer 

– menos impor – ao portador concreto da liberdade protegida um qualquer 

arquétipo da verdadeira e boa liberdade”  152.  

O direito penal sexual deve ser informado, numa sociedade pluralista, 

inspirada pela maior convivência e confronto dos distintos modos de entender e 

viver a existência humana, pelos princípios da tolerância, da autorrealização 

pessoal e responsabilidade e capacidade de decisão do adulto 153.  

A Jurisprudência Constitucional tem densificado a violação da dignidade 

humana a partir da exploração, argumentando que o aproveitamento económico 

da prostituição por terceiros encerra forçosamente um significado de exploração 

da pessoa que se prostitui.  

Contudo, também aqui se dirá que está longe de se ver demonstrado que as 

relações nas quais haja aproveitamento económico da prostituição potenciam a 

exploração do(a) prostituto(a), bem podendo afirmar-se que essa margem de 

risco sempre estaria mais controlada se a atividade fosse regulamentada.  

                                                           
151 Maria Lúcia Amaral, A Forma da República…, pg. 167.  

152 Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, …, pg. 491.  

153 José Luis Diez Ripollés, El derecho ante el sexo,…, pg. 72-3, defendendo como ideia básica do 
direito penal sexual, numa sociedade pluralista, que qualquer adulto é capaz de assumir a direção 
do seu comportamento sexual, sem nenhum tipo de tutela, com direito a que nesse âmbito lhe 
deixem fixar os seus objetivos de desenvolvimento pessoal. A conceção do cidadão como pessoa 
que desenvolve todas as suas potencialidades, em função de um determinado sistema de valores 
por si escolhido, pressupõe aceitar a ideia de que o adulto é autoresponsável e capaz de tomar 
decisões por si, assumindo as suas consequências.  
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Ademais, ainda que o proxeneta atue com intenção lucrativa, não se pode ver 

na sua atuação um fenómeno de exploração do(a) prostituto(a). Se assim fosse 

muitas outras atividades perigosas o evidenciariam 154.  

No lenocínio simples, as formas de disposição do corpo não diferem de 

muitas outras que envolvem riscos para a saúde, como é o caso das lutas 

profissionais ou do trabalho mineiro, e quando desenhada a discussão com tons 

moralistas a incriminação em causa é eticamente comparável ao taberneiro que 

ganha dinheiro com a venda de álcool ou ao dono do casino com a venda do jogo, 

ainda que a sua dependência aditiva possa levar à destruição da sua integridade 

pessoal.  

Num sistema capitalista, todos os proprietários dos meios de produção 

exploram o trabalho de outrem 155, sem que se possa afirmar que a escolha do 

trabalhador não foi livre ainda que a sua decisão tenha sido condicionada pelas 

suas condições socio económicas.  

Contudo, o trabalho sexual e, mais especificamente, a prostituição, sempre 

foi vista de forma preconceituosa e moralmente reprovadora, perpetuando no 

tempo a sua estigmatização social.  

A criminalização do lenocínio simples mostra bem que a preocupação não é 

a exploração do trabalho em si, mas a condenação moral cristã de um trabalho 

que tem por fim a satisfação sexual de alguém.  

Mas, nem sequer é líquido que a prostituta ficasse numa situação social e 

económica melhor sem a interação livremente consentida do proxeneta, bem 

podendo ela própria retirar, de forma consensual, mais vantagens nomeadamente 

                                                           
154  Pedro Soares de Albergaria e Pedro Mendes Lima, O Crime de Lenocínio …, pg. 250, recordam 

aqui que, se assim fosse, o empresário de minas também exploraria os mineiros numa das mais 
perigosas atividades.  

155 O empresário do sexo explora a prostituta (porque tem a casa de prostituição), tal qual o 
fazendeiro explora o camponês (porque é dono da terra), o industrial explora o operário (porque é 
dono das máquinas), o comerciante explora o empregado de balcão (porque é dono da loja). De 
resto, haveria que se castigar penalmente grande parte dos empresários caso se entendesse que 
toda a pessoa que aceita um trabalho ou emprego com condições especialmente duras e injustas 
se encontra necessariamente numa situação de vulnerabilidade da qual abusa o empresário.  
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económicas dessa dita exploração que, desse jeito, não traduziria um resultado 

injusto 156.  

E pior se compreende neste quadro que se tenha conferido natureza pública 

ao crime de lenocínio simples (art. 178º, nº1, do C. Penal), obrigando o Ministério 

Público a exercer a ação penal 157 onde se pretende tutelar um bem 

eminentemente pessoal, mas que a prática judiciária nos ensina jamais haver 

denúncia ou vontade de procedimento por parte da prostituta.  

   

8. O livre desenvolvimento da personalidade  

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade foi consagrado 

expressamente como direito fundamental no art. 26º, da CRP, aquando da revisão 

constitucional de 1997, embora já existissem ao tempo vários afloramentos 

constitucionais daquele princípio, sobretudo positivado nas leis 

infraconstitucionais, mais precisamente no Código Civil (art. 70º).  

O direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade é uma 

emanação do primado da dignidade da pessoa humana consagrado no art. 1º, da 

CRP, elemento de unidade valorativa de todo o sistema constitucional e 

referência primeira dos direitos fundamentais que lhe dão expressão.  

Não se pode garantir uma dignidade à pessoa humana se não lhe é facultado 

o desenvolvimento da sua personalidade de forma livre e autónoma 158.  

                                                           
156  Pedro Soares de Albergaria e Pedro Mendes Lima, O Crime de Lenocínio …, pg. 251.  

157 Maria João Antunes, Crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual dos menores, in 
JULGAR, nº12, 2010, pg. 158, alerta que a desconsideração do bem jurídico individual da liberdade 
e da autodeterminação sexual revela-se também na natureza pública dos crimes.  

158 Para garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, é necessário que se permita que a 
pessoa se desenvolva com base em critérios subjetivos, e não em critérios objetivos impostos 
forçosamente por outro – cfr. Felipe Arady Miranda, O direito fundamental ao livre desenvolvimento 
da personalidade.  
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O Estado não pode impor à pessoa um modo de condução da sua vida, 

criando, assim, uma pessoa modelo, ou até artificial, que não será fruto do seu 

desenvolvimento, mas resultado da criação de outrem.  

O princípio da dignidade da pessoa humana acaba, assim, no ensinamento 

de Jorge Reis Novais, por constituir o fundamento da conceção dos direitos 

fundamentais como trunfos contra a maioria, já que esta, mesmo quando formada 

democraticamente, não pode impor ao indivíduo conceções ou planos de vida 

com que ele não concorde, por mais valiosas que sejam tidas pela maioria. Essa 

tentativa, acrescenta, seria moral e politicamente inaceitável, mas sobretudo 

juridicamente vedada, visto que constituiria uma restrição do livre 

desenvolvimento da personalidade, inadmissível à luz do princípio da dignidade 

da pessoa humana e, como tal, constitucionalmente rejeitada 159.  

Num Estado de direito, fundado na dignidade da pessoa humana, a 

possibilidade de cada um viver segundo os próprios padrões é tão valiosa quanto 

a de qualquer outro, circunstância que, na esfera da sua autonomia e liberdade 

individual, a maioria não pode comprimir ou restringir pelo simples facto de ser 

maioria. A autonomia privada significa justamente a liberdade de escolher uma 

conceção pessoal de vida  160.  

A consagração do direito ao desenvolvimento da personalidade “implica que 

ao legislador não cabe proteger os cidadãos contra si próprios e impor-lhes 

paradigmas unidimensionais de comportamento digno, em nome daquilo a que 

poderia chamar-se a boa personalidade, o retrato do bom cidadão e da 

                                                           
159 É dessa igual dignidade de todos que, segundo o Autor, Direitos fundamentais: trunfos contra 

a maioria, …, pg. 30-1, “resulta o direito de cada um conformar autonomamente a existência 
segundo as suas próprias concepções e planos de vida que têm, à luz do Estado de Direito fundado 
na dignidade da pessoa humana, o mesmo valor de quaisquer outras concepções ou planos de vida, 
independentemente da maior ou menor adesão social que concitem (estimulem)”.  

160 Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia contratual nos contratos administrativos, Coleção 
Teses, Almedina, 1987, pg. 468-9.  
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personalidade modelo que caberia ao Estado impor a cada um de nós, 

subordinando-nos a uma espécie de standard humano, cívico ou político”  161.  

Essa garantia constitucional de dignidade da pessoa humana impõe, como 

imperativo axiológico, o reconhecimento de personalidade jurídica a todos os 

seres humanos e a necessidade de proteção por parte do Estado dos direitos 

subjetivos a ela associados.  

Tradicionalmente a doutrina e jurisprudência advogam a existência de duas 

dimensões do direito ao livre desenvolvimento da personalidade: 

- o direito geral de personalidade  162: a proteção da identidade, a 

capacidade da pessoa desenvolver as suas características individuais, o modo de 

                                                           
161 José de Magalhães, DAR de 16. 07. 97, VII Legislatura, 2ª Sessão Legislativa (1996-97), 1. ª 

série, n. º 94, pg. 56, intervenção no debate da revisão constitucional de 1997, definindo o direito 
ao desenvolvimento da personalidade como “o direito que cada um de nós tem a ser um ente único 
e irrepetível, distinto ou igual aos demais, consoante delibere, queira e consiga; o direito a ser 
diferente ou a exigir a negação e a irrelevatização de todas as diferenças, como um pensamento 
mais moderno já sustenta no estrangeiro e em Portugal; o direito de autodeterminação, ou seja, o 
direito a escolher livremente o destino pessoal e a decidir livremente em situações de conflito que 
são fulcrais para a concretização da existência humana, inclusive algumas relacionadas com a 
própria vida, a sua continuação ou a sua interrupção, em determinadas situações limite”.  

162 Trata-se aqui de proteger o direito à liberdade do indivíduo em relação a modelos de 
personalidade, tutelando fundamentalmente a integridade da pessoa, a diferença da 
individualidade de cada ser humano, segundo a sua própria decisão e autonomia (cfr. Paulo Mota 
Pinto, O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, in Portugal-Brasil ano 2000 – Tema 
Direito, Universidade de Coimbra – Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pg. 157-8); a tutela da 
formação livre da personalidade, sem planificação ou imposição estatal de modelos de 
personalidade (cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa 
Anotada, vol. 1, 4ª ed. revista, 2007, Coimbra Editora, anotação ao art. 26º, pg. 463); integrando o 
“direito à diferença”, assim permitindo “a cada um que eleja o seu modo de vida, desde que não 
cause prejuízo a terceiros” (Cfr. Intervenção do deputado Alberto Martins, na Comissão Eventual 
para a Revisão Constitucional em 13. 10. 1994 – DAR, II Série, nº8, de 14. 10. 94, pg. 177).  

Cada um desenvolve como quer a sua personalidade, sem que interferências exteriores o 
possam impedir; mas o desenvolvimento da personalidade não pode reduzir-se à resultante, 
qualquer que ela seja, das decisões de cada homem na condução da sua própria vida– cfr. José 
Oliveira Ascensão, A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos, pg. 9.  

Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 2005, 
anotação ao art. 26º, pg. 286, escrevem como exemplos de direitos de personalidade com tutela 
constitucional, o direito à intimidade da esfera pessoal, o direito à imagem, o direito à palavra, o 
direito ao silêncio, a proibição de valoração de diários pessoais em processo penal, o direito à 
ressocialização, o direito ao nome, o direito à autodeterminação informacional.  
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pensar e de agir, a sua ideologia, a construção de seus valores, suas ambições e 

seus projetos de vida (a individualidade inerente a cada pessoa); e  

- a liberdade geral de ação, protegendo-se nesta a liberdade de atividade ou 

comportamento, livre decisão sobre a ação ou omissão, de acordo com a 

personalidade, o projeto de vida, a vocação e as capacidades pessoais próprias 

(liberdade comportamental). Nesta vertente do direito ao desenvolvimento da 

personalidade (art. 26º, nº1, da CRP) encontra fundamento o princípio geral de 

disponibilidade dos direitos fundamentais  163.  

Enquanto expressão da autodeterminação e autonomia individual, a 

liberdade geral de ação garante a cada indivíduo, independentemente das 

interpretações valorativas que possa merecer, a escolha do modo de vida 164 e, 

assim, a possibilidade de autocolocação em perigo e autolesão ou a opção de 

condutas renunciativas de direitos fundamentais que ocorrem com a assunção de 

atividades perigosas ou menos concordantes com os padrões axiológicos e sociais 

considerados normais.  

Não adianta proteger o direito de formar livremente a personalidade, sem 

garantir que essa personalidade se manifeste objetiva e concretamente em atos, 

no contexto da realidade comunitária e social própria e pelo referencial axiológico 

em que cada um se movimenta.  

Assim, esta liberdade geral de exteriorização da personalidade, e não apenas 

das suas manifestações particularizadas no art. 27º, nº1, da CRP 165, inclui na 

                                                           
163 Jorge Pereira da Silva, Deveres do Estado de Protecção …, 453-5, reafirmando neste direito 

ao livre desenvolvimento da personalidade, nomeadamente a partir da liberdade de escolha da 
profissão e do género de trabalho (art. 47º, nº1, da CRP), a legitimidade do titular de direitos 
fundamentais para atentar, por ação ou omissão, contra a integridade de bens jurídicos próprios 
jusfundamentais, independentemente da harmonização ou não dessas condutas com os padrões 
comuns de racionalidade e razoabilidade.  

164 Afirmação que sublinhamos da jurisprudência do Ac TC nº288/98, de 17 de abril, depois 
retomada pelo Ac TC nº617/2006, ambos sobre a interrupção voluntária de gravidez.  

165 Neste sentido, o art. 26º, nº1, da CRP, consagra uma cláusula geral dos direitos de liberdade 
que preenche as lacunas deixadas pelos direitos especiais de liberdade, “englobando a autonomia 
individual e a autodeterminação e assegurando a cada um a liberdade de tratar o seu próprio plano 
de vida” – Ac TC nº288/98, de 17 de abril.  
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proteção da pessoa a atividade humana em geral, dita “liberdade geral de ação”. 

Nela é protegida uma multiplicidade de fatores como a sexualidade 166, aqui 

incluída a liberdade de orientação sexual, “a liberdade de ter ou não filhos”, “a 

liberdade de estar só” 167, mas também, aqui com relevância pela sua implicação 

com o tema em estudo, a liberdade de escolha do modo de vida, a liberdade de 

profissão (o direito ao trabalho), a livre iniciativa económica 168 e a autonomia 

privada.  

Neste sentido, a liberdade profissional prevista no art. 47º, nº1, da CRP, à 

semelhança da liberdade de empresa consagrada no art. 61º, nº1, da CRP, 

transportam para o domínio económico e social a concretização do valor do livre 

desenvolvimento da personalidade (art. 26º, nº1, da CRP), tendo como 

fundamento último a dignidade da pessoa humana (art. 1º, da CRP), pessoal e 

social (art. 13º, da CRP).  

O desenvolvimento da personalidade comporta uma dimensão de liberdade 

indispensável à autoconformação da identidade, da integridade e conduta do 

indivíduo, incluindo no seu âmbito normativo direitos como os da liberdade 

contratual, autonomia privada e da liberdade de circulação das pessoas, quer para 

as pessoas de nacionalidade portuguesa, quer para os estrangeiros (art. 15º, nº1, 

                                                           
Destarte, existe uma relação de especialidade entre os direitos especiais de liberdade previstos 

na Constituição e a liberdade de ação em geral, resultante do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, que excluem a convocação subsidiária desta onde ocorre a aplicação daqueles (ex. 
a violação da liberdade de escolha da profissão prevista no art. 47º, nº1, da CRP, e a liberdade de 
iniciativa e de organização empresarial prevista no art. 80º, al. c), da CRP, não são de considerar 
também como ofensa ao art. 26, nº1, da CRP). O recurso à função de complementação decorrente 
da liberdade geral de ação pressupõe que não exista uma liberdade especial relativa à concreta 
atuação que, do ponto de vista material, carece de tutela.  

166 Como exemplos de direitos inominados de liberdade geral consagrados no art. 26º, nº1, do 
CRP, Paulo Mota Pinto, O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, …, pg. 208 e 214-5, 
aponta o direito à conformação da imagem pessoal externa, a liberdade de autodeterminação 
sexual (que torna ilícita a punição de certos comportamentos sexuais), a liberdade contratual e 
outras formas de liberdade económica.  

167 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, …, 
anotação ao art. 26º, pg. 464.  

168 A liberdade geral de ação aqui tutelada abrange as atividades económicas enquanto 
expressão da livre personalidade - cfr. Paulo Mota Pinto, O direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, …, pg. 168.  
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da CRP), impedindo, outrossim, ingerências injustificadas dos poderes públicos 

e dos particulares no seu exercício 169.  

Não se trata apenas do direito do indivíduo agir de forma livre (ação ou 

omissão), mas também de impedir a terceiros (particular e/ou Estado) qualquer 

interferência na livre exteriorização dessa personalidade.  

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade confere ao indivíduo o 

direito de agir da forma que lhe convier e impõe uma obrigação de não ingerência 

de terceiros.  

Trata-se de uma proteção da liberdade de ação em sentido amplo, sem 

consideração do significado que em concreto aquela atuação tem para o 

desenvolvimento da personalidade.  

A incriminação do lenocínio simples, mais do que a violação das liberdades 

especiais de escolha de profissão e de iniciativa económica, representa uma ofensa 

ilegítima da liberdade geral dos trabalhadores e dos empresários da atividade 

sexual à livre conformação da sua vida, de acordo com o modo que elegeram, e - 

ainda no domínio desta - da própria garantia constitucional da autonomia 

privada, em particular da liberdade contratual170, como uma das suas principais 

vertentes, tudo no quadro do direito ao desenvolvimento da personalidade.  

A relação de cada um com o seu corpo não transforma o direito fundamental 

à disposição do mesmo numa situação de dever.  

Naturalmente que a tutela constitucional da liberdade contratual, como da 

liberdade de ação em geral, não é absolutamente ilimitada. O seu âmbito de 

proteção carece de conformação legislativa pelo direito ordinário.  

Mas, sendo a liberdade geral de ação a regra postulada pelo direito 

fundamental em apreço, estrutura fundamental – a par da tutela da personalidade 

                                                           
169 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. 1, 

…anotação ao art. 26º, pg. 465.  

170 Ana Prata, A Tutela Constitucional da Autonomia Privada, Almedina, pg. 85, evidenciando o 
negócio como a expressão da autonomia privada mais relevante no domínio relacional.  
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- do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, implicando a 

incriminação diversas restrições de direitos fundamentais mormente da 

autonomia e liberdade individual, a penalização de comportamentos (lenocínio) 

exige do legislador um ónus especial de fundamentação, dada a obrigação de não 

interferir injustificadamente nesse âmbito 171.  

O respeito pela dignidade humana, pelo pluralismo democrático, pela 

identidade pessoal e pelo desenvolvimento da personalidade de cada um implica, 

ressalvada a margem de liberdade de conformação do legislador na concreta 

delimitação do seu alcance, o reconhecimento da liberdade e realização pessoal 

sem restrições.  

Desse modo, qualquer ingerência do poder público nessa liberdade geral de 

ação será inconstitucional se não puder considerar-se justificada e proporcional.  

O regime dos direitos, liberdades e garantias não proíbe a restrição, por via 

da lei, do seu exercício; mas essa restrição apenas será constitucionalmente 

legítima se se verificarem cumulativamente os seguintes pressupostos materiais 
172:  

- a restrição esteja expressamente admitida pela Constituição (nº2, 1ª 

parte);  

- a restrição vise salvaguardar outro direito ou interesse 

constitucionalmente protegido (nº2, in fine) 173; 

                                                           
171 Benedita Ferreira da Silva Mac Crorie, Os limites da renúncia e direitos fundamentais nas 

relações entre particulares, 2011, pg. 198, e Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos 
fundamentais. . . , pg. 713 e 757.  

172 Além destes, a validade das leis restritivas de direitos, liberdades e garantias depende ainda 
de três requisitos formais: - a lei deve revestir carácter geral e abstrato (nº3, 1ª parte); a lei não 
pode ter efeito retroativo (nº3, 2ª parte); a lei deve ser uma lei da AR ou um decreto-lei autorizado 
(art. 165º, nº1, al. b), da CRP).  

173 Daqui resulta que as leis restritivas estão vinculadas à salvaguarda de outros direitos ou bens 
constitucionalmente protegidos, não podendo o legislador justificar restrições de direitos, 
liberdades e garantias por eventual colisão com outros direitos ou bens tutelados apenas 
infraconstitucionalmente.  
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- a restrição seja exigida por essa salvaguarda, seja apta para o efeito e se 

limite à medida necessária para alcançar esse objetivo (nº2, 2ª parte);  

- a restrição não aniquile o direito em causa atingindo o conteúdo essencial 

do respetivo preceito (nº3, in fine) 174.  

Qualquer limitação à liberdade geral de ação, além de respeitar o núcleo 

essencial de liberdade, deve ser adequada e necessária, “não deve alhear-se da 

relação com o fim prosseguido, exigindo-se uma apreciação da relação entre o 

sacrifício da liberdade em questão e o princípio que o justifica” 175.  

Trata-se aqui da aplicação do princípio da proporcionalidade, a significar 

que:  

- a restrição ao direito fundamental deve ser apta ao alcance do fim visado, 

ou seja, a medida restritiva deve, no mínimo, permitir a realização parcial do fim 

pretendido; 

- deve ser exigível, no sentido que entre as possíveis alternativas, que 

seriam igualmente eficazes ao fim pretendido, deve ser escolhida a menos 

agressiva ao direito fundamental restringido; e  

- deve ser proporcional em sentido estrito, ou seja, a importância do fim 

pretendido, obrigatoriamente legítimo, perseguido pela restrição, e a medida da 

sua realização através do meio escolhido, devem estar numa relação razoável, 

proporcional e adequada àquela medida.  

Ora, a ofensa do direito ao desenvolvimento da personalidade, na vertente 

da liberdade geral de ação, resultante da incriminação do lenocínio simples, 

justificada unicamente por preconceitos sobre a moralidade sexual e o dever de 

                                                           
Todavia, relevante é o conteúdo material do bem protegido e não a sua inscrição formal num 

plano constitucional ou infraconstitucional – cfr. Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos 
fundamentais. . . , pg. 620.  

174 Nesse sentido, as normas que consagram direitos fundamentais não se limitam a atribuir 
disposições subjetivadas aos titulares desses direitos, antes apresentam uma específica dimensão 
de direito objetivo.  

175 Paulo Mota Pinto, O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, …, pg. 223.  
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dignidade que o legislador ordinário impõe aos trabalhadores e empresários da 

atividade sexual, viola o princípio da proporcionalidade, donde resulta que a 

restrição à limitação da liberdade geral de ação é inconstitucional.  

Confrontado o bem jurídico protegido pelo crime de lenocínio simples e 

todos os direitos, liberdades e garantias fundamentais afrontados, por via dele, em 

especial o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, na dimensão de 

liberdade geral de ação (art. 26º, nº1, da CRP), a liberdade de escolha de profissão 

(art. 47º, nº1, da CRP), o direito à iniciativa económica privada e liberdade de 

empresa (art. 61º, nº1 e art. 80º, da CRP) e o direito à segurança social (art. 63º, 

nº1, da CRP), com ofensa do valor supremo e relativizante da dignidade da pessoa 

humana, conclui-se, não apenas que a finalidade social visada pela incriminação 

mais bem acautelada ficaria se regulamentado fosse o trabalho sexual, como a 

medida restritiva legalmente imposta pela opção do direito penal constitui a mais 

forte e limitativa das restrições ao conjunto daqueles direitos fundamentais 

restringidos.  

Não é razoável, nem proporcional que no lenocínio simples o legislador 

ordinário anule totalmente o exercício daqueles elementares direitos 

fundamentais para acautelar um sentimento geral de pudor e moralidade sexual 

ou mesmo o perigo abstrato não fundamentado que se pretende forjar sob uma 

incriminação, cujo bem jurídico tutelado não colhe ressonância social capaz de a 

justificar.  

Todos estes direitos fundamentais são afrontados pelo tipo legal de crime em 

causa, ali onde, como em nenhum outro domínio do poder legislativo, o 

legislador ordinário tinha a sua liberdade de conformação limitada por critérios 

estritos de mínima intervenção e máxima subsidiariedade.  

Provavelmente a regulamentação do trabalho sexual tão pouco resolverá 

todos os problemas associados à prostituição, mas constitui sem dúvida a opção 

que globalmente mais protege os direitos de quem se prostitui no atual mercado 
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informal onde os maiores riscos do trabalho sexual são a flexibilidade, 

precariedade, fragmentação e desregulação 176.  

Crucial é diferenciar a prostituição forçada e voluntária para se poder 

defender e garantir de forma realista e consequente os direitos de quem exerce 

uma e outra, com a certeza de que a melhor maneira para combater a violência e 

a exploração sexual é melhorar a situação social e laboral das prostitutas já que os 

possíveis abusos são mais fáceis de detetar num contexto legal e transparente do 

que numa subcultura obscura e criminalizada que apenas serve para alimentar as 

redes de exploração organizada 177.   

  

9. O trabalho sexual  

9.1. Liberdade de profissão e trabalho: liberdade e dignidade pessoal  

Em termos jurídico-constitucionais, a opção dos cidadãos, no que respeita à 

escolha de um meio de vida baseado na capacidade de ação, no campo 

económico-produtivo, consiste na liberdade de trabalho ou profissão prevista no 

art. 47º, nº1, da CRP (autónomo ou de exercício subordinado) e na liberdade de 

empresa consagrada no art. 61º, da CRP (individual ou social).  

Com a mudança do Estado liberal para o Estado social e a 

constitucionalização do Direito do Trabalho, a Constituição social elevou à 

garantia dos direitos fundamentais e proteção das liberdades pessoais, o princípio 

da liberdade de profissão ou trabalho, também ele uma irradiação do princípio da 

dignidade da pessoa humana e do livre desenvolvimento da sua personalidade 

(art. s 1º e 26º, nº1, da CRP, e art. s 22º e 26º da DUDH).  

Contrapõe-se aqui à liberdade profissional (sem caráter empresarial) 

prevista no art. 47º, nº1, da CRP, a liberdade de empresa consagrada no art. 61º, 

                                                           
176  Alberto Daunis Rodriguez, Cuestiones claves de la prostitución y trata de personas, in Sistema 

Penal y perspectiva de género: trabajo sexual u trata de personas, Granada, 2012, Editorial Comares, 
pg. 93.  

177  José Maria González del Río, El ejercicio de la prostitución …, pg. 33 e 110.  
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nº1, da CRP, isto é, a liberdade de exercício de uma atividade económica 

produtiva através de uma organização empresarial (também dita “liberdade de 

iniciativa empresarial”) 178.  

A liberdade de trabalho, num sentido amplo, postula que “todos possam 

livremente ativar a sua força de trabalho (a capacidade para trabalhar, em sentido 

dinâmico, significa a possibilidade concreta, para qualquer cidadão, de realizar a 

própria capacidade profissional), designadamente através da escolha do respetivo 

trabalho, sendo para tanto necessário que o Estado crie as condições necessárias à 

sua fruição e remova os obstáculos, privados ou (também) públicos, surgíveis no 

acesso ao emprego ou a uma profissão” 179.  

Enquanto direito de personalidade inserido no quadro mais amplo da 

liberdade pessoal, a liberdade de profissão ou trabalho é tutelada não apenas na 

dimensão da proteção da personalidade, mas também na defesa da liberdade geral 

da ação humana contra imposições ou proibições violadoras da mesma  180.  

A proibição do lenocínio simples equivale a impedir a prostituta de ser 

trabalhadora assalariada ou mesmo exercer a prostituição por conta própria com 

o favorecimento, promoção ou facilitação por parte de um terceiro, negando-lhe, 

por questões exclusivamente morais, os direitos fundamentais laborais e sociais 

associados, mas principalmente forçando-a à prostituição nas ruas, onde fica 

muito mais vulnerável, em clara violação do seu direito fundamental à livre 

escolha do género de trabalho (art. 47º, nº1, da CRP, art. 23º da DUDH e art. 15º 

                                                           
178  Jorge Miranda e Rui Medeiros, in Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 

Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 61, pg. 855-6.  

179  João Zenha Martins, Dos Pactos de Limitação à Liberdade de Trabalho, 2016, Almedina, pg. 
51-2.  

180 Como afirma João Zenha Martins, Dos Pactos de Limitação …, pg. 55: “Cada um é livre para 
a definição da sua individualidade e da sua consciência, gozando, para tanto, de autonomia. Sendo 
o trabalho essencial à composição da personalidade do ser humano e um meio para a realização 
condigna dos seus projectos pessoais de vida, a liberdade que sobre ele incide, porque se sintoniza 
com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, implica, em sequência, uma adequada 
protecção dos aspectos de manifestação da liberdade e da personalidade, recentrando-se o 
princípio da liberdade de trabalho no feixe de valores primários necessários a efetivação de uma 
construção antropocêntrica idónea à tutela da pessoa humana in totum”.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 286 ∙ DV11  

da CDFUE  181) e consequentemente do seu direito ao trabalho (art. 58º, nº1, da 

CRP e art. 6º do PIDESC 182) 183 e outros direitos laborais a ele associados (art. 59º, 

da CRP), mas também do direito à segurança social (art. 63º, nº1, da CRP).  

O trabalho releva, quer como liberdade de escolha e de exercício de uma 

atividade profissional (art. 47º, nº1, da CRP), quer enquanto um direito social 

(art. 58º, nº1, da CRP). Embora se funde na dignidade da pessoa humana e se 

destine a prover às necessidades de uma vida digna (Ac TC nº635/99), o direito 

ao trabalho constitui, tipicamente, um direito económico, social e cultural.  

Com efeito, a liberdade de trabalho e de profissão não pode ser vista de forma 

isolada sem outras liberdades, como o direito ao trabalho (art. 58º, nº1, da CRP), 

exigindo um conjunto de garantias e incumbências do Estado (art. 58º, nº2, da 

CRP), “de modo que se torne uma liberdade igual para todos e que possa ser 

usufruída por todos, especialmente por quantos pertençam a certas categorias ou 

por quantos estejam em situações mais carecidas de protecção” 184.  

                                                           
181 Este texto proclamatório de direitos de vocação geral com a mesma força jurídica dos 

Tratados (art. 6º, nº1, do Tratado da União Europeia), segundo Maria Luísa Duarte, A União Europeia 
e o sistema europeu de protecção dos direitos fundamentais – a chancela do Tratado de Lisboa, 
Direito, 2010, nº5, pg. 169ss, proclama no seu art. 15º, com a epígrafe “liberdade profissional e 
direito de trabalhar”:  

1. Todas as pessoas têm o direito de trabalhar e de exercer uma profissão livremente 
escolhida ou aceite.  

2. Todos os cidadãos da União têm liberdade de procurar emprego, de trabalhar, de se 
estabelecer ou de prestar serviços em qualquer Estado-Membro.  

3. Os nacionais de países terceiros que sejam autorizados a trabalhar no território dos 
Estados –Membros têm direito a condições de trabalho equivalentes àquelas de que beneficiam os 
cidadãos da União.  

182 Consagrando o direito ao trabalho, o art. 6º do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) prevê que: “Os Estados Partes no presente Pacto 
reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito que têm todas as pessoas de assegurar 
a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite[…]”.  

183 Só através da liberdade de trabalho se concretiza o direito ao trabalho. É justamente para 
que as pessoas possam ter trabalho e, assim, granjear meios de subsistência, que num Estado Social 
podem escolher uma profissão ou género de trabalho.  

Também neste sentido Ac TC nº328/94 e Ac TC nº187/01 sobre a existência na liberdade 
profissional de uma dimensão do direito ao trabalho.  

184 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 
Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 58, pg. 825 e Jorge Miranda e Rui Medeiros, 
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Neste plano social resulta do direito ao trabalho (art. 58º, nº1, da CRP) a 

imposição perante os poderes públicos de criar as condições normativas e fácticas 

que permitam que todos tenham efetivamente direito ao trabalho, de acordo com 

a sua livre escolha e com os seus méritos e capacidades 185.  

Ao Estado compete agora remover os obstáculos que impedem a liberdade 

de escolha e acesso a uma profissão ou trabalho, tendo em vista a efetivação das 

condições materiais e objetivas potenciadoras da realização do indivíduo 186.  

Vedando a quem presta o trabalho sexual o livre exercício dessa profissão, o 

crime de lenocínio simples não permite além do mais a celebração do contrato de 

trabalho prostitucional 187 e o exercício de direitos laborais como a baixa médica, 

horário laboral, direito a horas extraordinárias, direito a férias pagas, descanso 

semanal, suplemento de trabalho noturno, saúde, higiene e segurança no 

trabalho, em especial a prevenção de riscos laborais, ou o direito a prestações 

sociais perante o desemprego, doença, invalidez ou reforma 188.  

Pelo lado do proxeneta, a criminalização do lenocínio simples equivale a 

impedir o exercício livre da atividade profissional do sexo e, nessa medida, a 

proibição de um modo de vida e de realização pessoal e profissional.  

                                                           
Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 2ª edição, 2010, anotação ao art. 47º, 
pg. 963.  

185 João Zenha Martins, Dos Pactos de Limitação …, pg. 72.  

186 Manuel Afonso Vaz, Direito Económico. A Ordem económica portuguesa, 3ª ed. , Coimbra 
Editora, 1994, pg. 56.  

187 Considerando o contrato de trabalho prostitucional como ilícito, por ser ofensivo dos bons 
costumes (art. 280º, nº2, do Código Civil) e proibido pela incriminação do lenocínio – cfr. João Leal 
Amado, Contrato de trabalho prostitucional ?, Revista Questões Laborais, Ano IX, 2002, nº20, 
Coimbra Editora, pg. 238-240, embora discordando da proibição penal e repensando a prostituição 
como uma prestação de serviços remunerada classificada como uma atividade económica para 
efeitos dos Tratados da União Europeia, conforme julgou o Ac TJCE de 20. 11. 2001 (C-268/99), 
Coletânea 2001-11 (A), p. I8657.  

188 A Rede de Trabalho Sexual, constituída em Portugal por organizações da sociedade civil 
portuguesa que intervêm diretamente com a população que trabalha na prostituição, tem por 
objetivo a promoção dos direitos dos trabalhadores do sexo, argumento que justifica a sua opção 
por um modelo de regulamentação para a prostituição, reconhecendo-a como trabalho.  
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Ainda que o trabalho sexual se mostre adequado e necessário à subsistência 

de quem o presta e/ou das suas famílias, ao contrário da proibição do lenocínio 

simples, seria bem mais avisado e, sobretudo, mais concordante com a efetivação 

dos direitos fundamentais, estabelecer uma regulamentação ou disciplina estrita 

dessa atividade, associando-a aos direitos laborais e sociais.  

Mostrando-se o nosso Estado social incapaz de garantir a subsistência de 

muitas famílias, é totalmente ilegítimo e imoral que se impeça o recurso ao 

trabalho como meio de sustento de cada um e das suas famílias, mas também, por 

via dele, como forma de realização pessoal que liberta e dignifica 189.  

Neste sentido, a liberdade profissional prevista no art. 47º, nº1, da CRP, à 

semelhança da liberdade de empresa consagrada no art. 61º, nº1, da CRP, 

transportam para o domínio económico a concretização do valor do livre 

desenvolvimento da personalidade (art. 26º, nº1, da CRP), tendo como 

fundamento último a dignidade da pessoa humana (art. 1º, da CRP), pessoal e 

social (art. 13º, da CRP) 190.  

Com efeito, a criação e exercício da empresa, com a obtenção dos respetivos 

proventos, pode ser não apenas uma via de realização pessoal e profissional do 

empresário, mas também o seu único ou principal modo de vida.  

Como noutros temas sociais fraturantes, como o são, por exemplo, o aborto 

ou o consumo de drogas, a questão não é ser a favor ou contra, mas antes e só o 

respeito pela livre opção de cada um (o direito a escolher) e dentro da sua opção 

assegurar que os seus direitos são garantidos.  

A atividade profissional e empresarial da prostituição não pode ser tratada 

como se fosse uma e a mesma coisa, sujeita à mesma valoração, havendo ou não o 

consentimento livre da pessoa prostituída.  

                                                           
189 Neste sentido advoga, contra a proibição absoluta do trabalho infantil, José Casalta Nabais, 

Algumas reflexões críticas sobre os direitos fundamentais, AB VNO AD OMNES – 75 anos da Coimbra 
Editora, 1998, Coimbra Editora, pg. 997-8.  

190  Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 
Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 61, pg. 856.  
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O reconhecimento e a regulamentação da atividade dos profissionais do sexo 

são ainda necessários para consagrar o direito à dignidade da pessoa humana 191.  

O direito fundamental ao trabalho, incorporado nas normas de tutela direta 

da personalidade humana  192, deve ser entendido como forma de realização 

pessoal que compreende necessariamente o direito de cada pessoa escolher, sem 

imposições, no mercado, o seu trabalho (art. 47º, da CRP), assim formando a sua 

identidade e se autorrealizando por intermédio dela no livre desenvolvimento da 

personalidade (art. 26º, nº1, da CRP, e art. 70º, do C. Civil)  193.  

Daqui resulta, como refere Diogo Leite de Campos  194, que o Estado não só 

deve promover legislação nesse sentido, como as normas em sentido contrário 

serão inconstitucionais.  

Ademais, como um direito social, o direito fundamental ao trabalho, 

traduzido em políticas públicas, deve estar incluído entre os objetivos e 

realizações do Estado como Estado social.  

                                                           
191 Como escreve Mariana Gusso Krieger, O direito fundamental ao trabalho e sua (estreita) 

relação com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, Revista Fórum Trabalhista: RFT, 
Belo Horizonte: Fórum, ano 1, n. 1, mar. /abr. 2012, pg. 82: “O direito fundamental ao trabalho aqui 
deve ser entendido como um direito de titularidade universal, que deve possuir eficácia 
interprivada, de que os indivíduos possam se realizar como pessoas através do trabalho, de 
alcançarem o binômio “contribuição e reconhecimento” por meio do trabalhar, desenvolvendo suas 
identidades; já o direito ao livre desenvolvimento da personalidade é aquele que pretende 
reconhecer e proteger as condições para que os sujeitos possam desenvolver sua identidade e se 
autorrealizarem por intermédio dela”.  

192 Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, 1995, Coimbra Editora, pg. 
100.  

193 Neste sentido se compreende que na primeira revisão constitucional de 1982, o legislador 
constituinte tivesse deslocado a liberdade de profissão dos direitos fundamentais económicos, 
sociais e culturais (anterior art. 52º, nº3, da CRP) para o capítulo dos direitos, liberdades e garantias 
pessoais (art. 47º, nº1, da CRP), assim consagrando o reconhecimento, garantia e proteção dessa 
liberdade na sua dimensão subjetiva.  

A liberdade de profissão (art. 47º, nº1, da CRP) constitui hoje um direito especial em relação ao 
direito geral de personalidade constitucionalmente consagrado (art. 26º, nº1, da CRP).  

194 Diogo Leite de Campos, Lições de Direitos da Personalidade, 2ª ed. , 1995, Separata do 
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pg. 106-7.  
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Ao Estado incumbe tentar suprir as diversas contingências que coartem a um 

cidadão a possibilidade prática de, por sua livre iniciativa e na situação existente, 

obter um trabalho ou profissão livre.  

O direito ao trabalho previsto no art. 58º, nº1, da CRP, tem uma matriz 

pública, mas quando complementado com o direito geral de personalidade 

implica a liberdade de diligenciar pela obtenção de trabalho, proibições face a 

terceiros de ofensa da liberdade de obter trabalho e de ofensa do exercício de 

trabalho, bem como a manutenção, com certos limites, da relação de trabalho 

constituída.  

A liberdade de trabalho compreendida na liberdade fundamental consagrada 

no art. 27º, nº1, da CRP, implica o poder de autodeterminação de cada homem 

sobre a sua própria força de trabalho nomeadamente que cada pessoa possa 

escolher livremente o tipo de trabalho e que sejam ilícitas as ofensas de outrem às 

possibilidades de obtenção de trabalho quando ultrapassem os limites da 

adequação social e não se justifiquem pela defesa de um interesse jurídico igual 

ou superior 195.  

Elevado à categoria de direito, liberdade e garantia pessoal 

constitucionalmente consagrado, o direito à livre escolha de profissão e trabalho 

(art. 47º, nº1, da CRP) não pode sofrer qualquer restrição pela lei, salvo nos casos 

expressamente previstos na Constituição nos termos do seu art. 18º, nº2 e 3 (art. 

17º, da CRP).  

Da consagração constitucional da liberdade profissional e de trabalho, como 

princípio fundamental do Estado na sua dimensão social, decorre essencialmente 

a obrigação de se abster de promover qualquer política que direta ou 

indiretamente crie obstáculos ao acesso dos cidadãos às atividades laborais 

permitidas.  

A liberdade profissional compreende a liberdade de escolha e de exercício de 

profissão ou género de trabalho, independente ou subordinado, que não seja 

                                                           
195 Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, …, pg. 279-280.  
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considerado ilícito pela lei penal 196, estando vedado ao Estado impedir qualquer 

indivíduo de escolher e exercer qualquer profissão ou trabalho para os quais tenha 

os necessários requisitos.  

O conceito de profissão ou de género de trabalho abrange, no ensinamento 

de Gomes Canotilho e Vital Moreira, não apenas as profissões de conteúdo 

funcional estatutariamente definido, mas também toda e qualquer atividade não 

ilícita suscetível de constituir ocupação ou modo de vida 197.  

Neste sentido só são profissões, aquelas cuja atividade não é legalmente 

proibida ou contrária às leis penais. Constitui limite imanente da liberdade de 

profissão a licitude da respetiva atividade 198.  

Mas tal não significa que a tipificação de uma atividade criminosa possa ser 

exercida livremente no âmbito dos poderes de conformação do legislador, 

questionando-se aqui justamente a legitimidade constitucional da incriminação 

do lenocínio simples e, portanto, a própria ilicitude do trabalho associado a essa 

atividade.  

Argumentar 199, sem mais, que “o direito ao trabalho consagrado na lei 

fundamental não é o relativo à atividade criminosa”, é uma visão formal e 

simplista do problema de inconstitucionalidade quando está em causa aferir 

precisamente da legitimidade constitucional da ilicitude dessa atividade.  

Como refere Jorge Miranda “é mister, sob pena de desvio de poder 

legislativo, estear a decisão legislativa num fundamento razoável. E não basta a 

alegação do interesse coletivo: é mister fazê-lo patente, tem de ser um interesse 

                                                           
196 João Zenha Martins, Dos Pactos de Limitação …, pg. 60-1 e 65-6.  

197 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada,…, 
anotação ao art. 47º, pg. 654-5.  

198 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 
2ª edição, 2010, anotação ao art. 47º, pg. 965.  

199 Como o fez recentemente o Ac. Relação Porto de 28. 06. 2017 (Pedro Vaz Patto), in www. 
dgsi. pt, ao invocar que o direito ao trabalho constitucionalmente consagrado não é o relativo à 
atividade criminosa, para advogar a não inconstitucionalidade do crime de lenocínio simples à luz 
do art. 58º, nº1, da CRP.  

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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compatível com os valores constitucionais e só pode projectar-se sobre a 

liberdade de profissão na medida do necessário…Mas em nome do interesse 

colectivo nunca poderá frustrar-se o conteúdo essencial da liberdade de profissão 

no âmbito de uma sociedade democrática (art. 29º, nº2, da Declaração Universal), 

impondo a alguém certa profissão contra a sua vontade ou impedindo 

arbitrariamente alguém (em especial, por motivos políticos ou ideológicos) de vir 

a exercer ou de continuar a exercer a sua profissão” 200.  

A liberdade de escolha de profissão só comporta, em geral, as restrições 

decorrentes da salvaguarda de outros direitos fundamentais (art. 18º, nº2, da 

CRP), matriz fundamental delimitadora da liberdade de conformação do 

legislador, não podendo as leis restritivas “diminuir a extensão e o alcance do 

conteúdo essencial dos preceitos constitucionais” (art. 18º, nº3, in fine, da CRP) 
201.  

Em consequência, as restrições à liberdade de escolha de profissão regulada 

no art. 47º, da CRP [e, portanto, em matéria de direitos, liberdades e garantias 

sujeitas à reserva de lei parlamentar ou de decreto-lei autorizado – art. 165º, nº1, 

alínea b), da CRP], só são admissíveis desde que teleologicamente vinculadas 

(interesse coletivo) e não violem o princípio da proibição de excesso 

(necessidade, exigibilidade e proporcionalidade).  

Num Estado Social cuja ação, assente numa valoração ético-axiológica, 

persegue a concretização das condições materiais e objetivas potenciadoras da 

realização pessoal e autonomia individual de cada um, mostra-se especialmente 

perversa qualquer medida legislativa ou administrativa que direta ou 

indiretamente coarte injustificadamente a liberdade de escolha de profissão.  

Ao fazê-lo, o Estado priva o indivíduo das condições materiais necessárias à 

sua existência e afronta a sua autonomia enquanto ser capaz de promover, de 

                                                           
200 Jorge Miranda, Liberdade de trabalho e profissão, Revista de Direito e de Estudos Sociais, 

Ano XXX, 1988 (III da 2ª série), abril – junho nº2, pg. 160-1.  

201 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada,…, 
anotação ao art. 47º, pg. 656.  
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acordo com a sua livre escolha, a sua realização pessoal pela via mais conforme à 

sua dignidade enquanto indivíduo responsável e autodeterminado 202.  

Numa ordem de liberdade assente no respeito pela dignidade da pessoa 

humana, a realização pessoal também passa pela escolha e pelo exercício de uma 

atividade profissional, enquanto meio para a realização condigna de projetos 

pessoais de vida, de harmonia com o disposto no art. 26º da CRP (Ac TC 

nº155/2009).  

Decisivo será, na perspetiva de Jorge Miranda e Rui Medeiros 203, que “a 

escolha e o exercício de uma atividade profissional constitui em abstrato, além de 

uma forma de realização da personalidade, um meio de se granjear meios de 

subsistência ou um modo de autossustentação”.  

Neste contexto a profissão deve ser entendida como uma ocupação de vida 

através da qual se realiza a personalidade e se granjeiam meios de subsistência, 

donde a garantia constitucional tanto da liberdade de escolha como de exercício 

da profissão (art. 47º, nº1, da CRP).  

Nesse sentido, a criminalização indiscriminada da atividade profissional do 

lenocínio simples, na medida em que não tem por base a concretização de 

qualquer ideia de justiça social (interesse coletivo) ou sequer a necessidade de 

salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, 

constitui uma violação do princípio e direito fundamentais da liberdade de 

escolha e direito a uma profissão por parte do proxeneta (art. 47º, nº1, da CRP) e 

                                                           
202 João Pacheco Amorim, Liberdade de Profissão e Direito ao Trabalho: Contributo para uma 

distinção entre duas figuras afins, in Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António 
Motta Veiga, Coord. António José Moreira, Almedina, pg. 127.  

Neste sentido salienta-se o destaque do direito ao trabalho (art. 58º) como o primeiro dos 
direitos económicos, sociais e culturais consagrados no Título III, na mesma posição em que o direito 
à vida (art. 24º) se encontra no Título II dos direitos, liberdades e garantias, sendo aquele um 
pressuposto do próprio direito à vida, enquanto direito à sobrevivência.  

203 Cfr. Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 2ª edição, 2010, anotação 
ao art. 47º, pg. 965.  
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concomitantemente, pelo lado de quem presta o trabalho sexual, da liberdade de 

escolha e direito ao trabalho (art. s 47º, nº1, e 58º, nº1, da CRP).  

Argumentar com a jurisprudência do Ac. TC nº144/2004, de 10/03, que a 

restrição imposta pela criminalização do lenocínio à liberdade de exercício de 

profissão ou de atividade económica (art. 47º, nº1 e 61º, nº1, da CRP) tem por 

base valores e direitos associados à proteção da autonomia e da dignidade de 

outro ser humano, é não compreender que a incriminação em causa, fora das 

circunstâncias que a qualificam, abrangendo toda a atividade empresarial ligada à 

prostituição, independentemente do tipo de prostituição e da sua relação com a 

liberdade individual, tem mais de ofensivo dessa mesma autonomia e da 

dignidade 204.  

Como escreve Augusto Silva Dias 205 a propósito dos limites da intervenção 

penal, “descrições típicas abrangentes que não explicitam suficientemente de que 

modo as condutas provocam a perda ou a redução do valor da integridade pessoal 

para o seu titular, em que medida a afetação do bem jurídico traduz o 

“esquecimento” da essência pessoal do seu titular, acabam por misturar casos de 

coisificação com casos de objetivação voluntária do próprio ser humano, isto é, 

casos de negação da identidade pessoal com situações de exercício normal da 

liberdade”, havendo risco de confusão entre um Direito Penal do dano e um 

Direito Penal paternalista e “vitoriano”, centrado na tutela dos costumes”, como 

disso é exemplo flagrante a configuração atual do crime de lenocínio simples (art. 

169º, nº1, do C. Penal).  

                                                           
204 Mafalda Serrasqueiro, “Moral ou dignidade no lenocínio: Um crime à procura de um bem 

jurídico”, in A Dignidade da Pessoa Humana na Justiça Constitucional (Jorge Reis Novais/Tiago 
Fidalgo de Freitas), Almedina, 2018, pg.445 e ss, concluindo que, além de haver violação do nº2, do 
art.18, da CRP, há também violação do seu nº1, por “estar a ser violada a dignidade da pessoa que 
se prostitui, através da incriminação do proxeneta a quem livremente se associa, fazendo uso da 
individualidade, livre arbítrio, capacidade de orientação da vida sexual, do livre desenvolvimento da 
personalidade e correspondente liberdade geral de ação e, em consequência, da dignidade”.  

205 Cfr. Reconhecimento e coisificação…, pg. 123-4, recordando haver tipos de prostituição que 
resultam de uma escolha das pessoas, casos em que quem presta serviço sexual celebra livremente 
contrato com um estabelecimento onde desenvolve o seu trabalho, situações não excluídas do tipo 
previsto no art. 169º, nº1, do C. Penal, louvando-se o legislador em pruridos morais que uns 
perfilham outros não.  
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Ao criminalizar um comportamento através de uma presunção, em nome de 

um bem jurídico suscetível de acordo pelo seu portador, como é o caso da 

liberdade sexual, cuja anuência torna lícita a conduta do terceiro e convoca à 

realização do próprio bem jurídico, o legislador está a “conformar-se com uma 

dada probabilidade de restringir o direito à liberdade do terceiro em nome de um 

direito que não sofreu perigo concreto e, além disso, com uma equivalente 

probabilidade de restringir o exercício desse mesmo direito por parte do seu 

portador – Ac TC nº134/2020, de 3/03.  

O alargamento da incriminação a toda a atividade comercial ligada à 

prostituição, independentemente de qualquer ingerência na formação da vontade 

de quem se prostitui, visa exclusivamente punir uma profissão livremente 

escolhida e exercida e não a corrupção da vontade livre da vítima.  

Por outro lado, a omissão de medidas legislativas tendentes a regulamentar 

a prostituição voluntária e a atividade profissional de exploração da mesma 

constitui uma inconstitucionalidade por omissão não apenas perante aquela 

liberdade e direito fundamentais, mas também a incumbência do Estado de criar 

uma política de pleno emprego (art. 58º, nº2, al. a), da CRP) e de “assegurar a 

plena utilização das forças produtivas” (art. 81º, al. c), da CRP).  

  

10. A atividade profissional sexual como liberdade à iniciativa 

económica  

A tutela do direito geral de personalidade (art. 26º, nº1, da CRP, e art. 70º, 

do C. Civil) abarca toda a atividade da personalidade humana, protegendo entre 

outros os bens jurídicos da vida, da integridade corporal, da saúde, da liberdade e 

da privacidade, todos destinados ao desenvolvimento de cada um como ser 

individual.  

Pois bem, a liberdade de empresa consagrada no art. 61º, nº1, da CRP, 

projeta no modelo constitucional económico os valores do livre desenvolvimento 
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da personalidade (art. 26º, nº1, da CRP) e da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, da CRP), pessoal e social (art. 13º, da CRP).  

Nas liberdades socioeconómicas que informam o direito fundamental da 

liberdade em geral consagrado no art. 27º, nº1, da CRP, decorrente da tutela 

constitucional geral da personalidade (art. 26º, nº1, da CRP, e art. 70º, do Código 

Civil), preponderam também as liberdades de iniciativa económica.  

Assim se compreende que o direito de iniciativa privada seja expressamente 

considerado um direito económico e não apenas um princípio de organização 

económica.  

A liberdade de iniciativa económica, prevista no texto internacional da 

CDFUE (art. 16º 206), está consagrada como direito, cujo regime jurídico é 

equiparado aos direitos, liberdades e garantias (art. s 61º e 17º da CRP), e como 

garantia institucional da organização económica portuguesa (art. 82º). Trata-se 

de uma liberdade pertencente ao domínio dos direitos e liberdades fundamentais 

dos cidadãos e respetivas organizações (liberdade pessoal fundamental ao serviço 

da autonomia e da realização individuais), mas também um princípio 

fundamental de organização económica.  

A iniciativa económica exerce-se livremente nos quadros definidos pela 

Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral (art. 61º, nº1, da CRP) 
207 .  

                                                           
206 O art. 16º da CDFUE dispõe: “É reconhecida a liberdade de empresa, de acordo com o direito  

comunitário e as legislações e práticas nacionais”.  

207 A propósito da efetiva tutela constitucional assegurada à liberdade de iniciativa económica, 
Vasco Moura Ramos, O direito fundamental à iniciativa económica privada (art. 61º, nº1, da CRP) – 
Termos da sua consagração no direito constitucional português, in BFDUC, vol. LXXVII, 2001, pg. 834, 
alerta para as dúvidas suscitadas, por esta remissão vaga e imprecisa para o legislador.  

Defendendo que estamos perante a remissão para uma lei harmonizadora dos valores e 
princípios constitucionais (e não conformadora), o Autor conclui que “num Estado Social de Direito 
nada justifica que seja permitido ao legislador conformar como bem entenda um dos direitos 
inerentes à própria dignidade da pessoa humana, devendo a sua intervenção limitar-se à 
harmonização dos mesmos como outros valores ou bens constitucionalmente protegidos” - cfr. ob. 
cit. , pg. 862-5 e 870.  
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Encontra-se sujeita ao enquadramento constitucional  208 e legal, mas este 

está vinculado aos ditames do interesse geral (art. 61º, nº1, da CRP) e enquanto 

liberdade análoga aos direitos, liberdades e garantias fundamentais do Título II, 

Parte I, é-lhe aplicável o regime geral destas, por força do disposto no art. 17º, da 

CRP, em especial o constante dos art. s 12º e 18º  209.  

A deslocação da liberdade de iniciativa económica da Parte II, onde constava 

no texto originário da Constituição, para a Parte I, concretamente o art. 61º, 

aquando da Revisão de 1982, deixou clara a sua dupla dimensão: liberdade 

individual ou pessoal e liberdade institucional ou liberdade-princípio 

organizativo que a Revisão de 1997, ao introduzir a atual alínea c), do art. 80º, veio 

desenvolver, reafirmando o valor da liberdade empresarial como princípio de 

organização económico-social.  

Isto porque a empresa, além da dimensão pessoal equiparável à liberdade 

profissional do art. 47º, tem também, num Estado social de direito, uma dimensão 

social e económica.  

O art. 80º da CRP consagra as normas-princípios fundamentais da 

organização económico-social da República Portuguesa dirigidos primeiramente 

ao legislador, “limitando-o no seu âmbito de liberdade de conformação politico-

legislativa”, em vista do cumprimento das incumbências fundamentais do Estado 

                                                           
208 O quadro constitucional encontra-se consagrado em duas vertentes: 

1. como direito pessoal abrangendo a liberdade de iniciar uma atividade económica (direito 
à empresa, liberdade de criação de empresas, liberdade de investimento, liberdade de 
estabelecimento); 

2. como direito institucional incluindo a liberdade de organização, gestão e atividade da 
empresa (liberdade de empresa; liberdade do empresário) -cfr art. s 80º, al. c), 82º, nº2, e 86º, da 
CRP.  

A liberdade de iniciativa económica compreende a “liberdade de criação de empresas e da sua 
gestão”, a “liberdade de investimento ou de acesso” a determinada atividade económica, a 
“liberdade de organização” e a “liberdade de contratação ou liberdade negocial”.  

209 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 
Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 17º, pg. 144, e art. 61, pg. 856-7; Gomes 
Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada,. . . , pg. 373-4 e 789; Vasco 
Moura Ramos, “O direito fundamental à iniciativa económica privada …”, BFDUC, vol. LXXVII, 2001, 
pg. 835.  
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enunciadas no art. 9º da CRP e melhor desenvolvidas, no âmbito económico e 

social, no seu art. 81º 210, também estas estabelecidas como linhas conformadoras 

da atividade política e legislativa, quer como princípios-diretivas constitucionais 

impositivos da atuação estadual, quer como normas programáticas definidoras 

dos respetivos fins ou tarefas 211.  

Constitui um princípio fundamental, em matéria de organização económico-

social, a liberdade de iniciativa e de organização empresarial no âmbito de uma 

economia mista (privada, cooperativa e autogestionária - art. 80º, al. c), da CRP.  

A liberdade de iniciativa económica compreende o direito a empreender 

novas atividades, por via da criação e da gestão de empresas, e de contribuir com 

fatores de capital e empresa 212.  

Através da liberdade de iniciativa económica garante-se o poder de 

autodeterminação de cada um sobre as suas capacidades de reunião dos 

elementos de produção de outros bens ou serviços e o seu direito de livre acesso 

em condições de igualdade à iniciativa da produção económica, o que implica 

                                                           
210 Aqui se destacam como incumbências prioritárias do Estado, no âmbito económico e social: 

promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em 
especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável (al. 
a)); promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias 
correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através 
da política fiscal (al. b)).  

211 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 
2006, anotação aos art. s 80º e 81º, pg. 12 e 18.  

Na afirmação de Rui Guerra da Fonseca, Comentário à Constituição Portuguesa, II vol. , 
Organização Económica, Almedina, anotação ao art. 80º, pg. 21, a função estruturante dos 
princípios da organização económico-social projeta-se tanto numa vertente operativa (porque 
todos os órgãos encarregados da aplicação do direito não podem deixar de respeitar, enformando 
toda a sua atividade, seja em atividades interpretativas, seja em atos inequivocamente 
conformadores como as leis e atos políticos) como numa vertente programática (porque o poder 
político legislativo deve conduzir o exercício das suas competências no sentido da progressiva 
concretização inovadora da ideia de direito e de justiça subjacente aos vários princípios).  

212 Diferentemente do art. 47º, nº1, da CRP, que consagra o exercício da atividade profissional 
autónoma, sem caráter empresarial, o art. 61º, nº1, da CRP, estabelece uma iniciativa de carater 
económico-produtiva de caráter empresarial cuja atividade, exercida de modo individual ou 
coletivo, se encontra prevista no art. 86º, da CRP, envolvendo, portanto, uma organização 
autónoma constituída para a produção e a comercialização de bens ou a prestação de serviços – a 
empresa, englobada na iniciativa particular mencionada no art. 80º, al. c), da CRP.  
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nomeadamente a defesa das capacidades pessoais e dos direitos a projeções 

socioeconómicas de cada um para iniciar e prosseguir livremente qualquer 

atividade económica legalmente admitida, sobretudo, face a impedimentos e 

perturbações de outrem 213.  

Neste particular a personalidade humana é também tutelada nas qualidades 

e aptidões pessoais empresariais de cada um sobre a iniciativa, organização, 

controlo e planeamento da produção económica (ex. iniciativa mercantil, sentido 

de lucro, adaptação ao mercado).  

Por força da equiparação da liberdade de iniciativa económica às liberdades 

fundamentais, por força do disposto no art. 17º, da CRP, resulta serem titulares 

da liberdade de empresa, nos termos do art. 12º, da CRP, não apenas as pessoas 

singulares (nº1), mas também as pessoas coletivas, na medida em que isso seja 

compatível com a sua natureza (nº2), sendo estas instrumento de realização de 

interesses individuais e transindividuais.  

Não apenas os cidadãos nacionais (art. 12º, nº1) e pessoas coletivas com sede 

em Portugal (art. 12º, nº2), mas também, por força da equiparação estabelecida 

no art. 15º, os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, especialmente os 

cidadãos da União Europeia (art. 20º, nº1, do T. F. U. E. ), os quais gozam dos 

direitos e liberdades dos cidadãos nacionais, de acordo com o princípio do 

tratamento nacional ou da proibição de discriminações em razão da 

nacionalidade, consagrados em geral no art. 18º e em especial no art. 49º, do T. F. 

U. E. .  

Tanto mais que os cidadãos comunitários gozam dos direitos e liberdades 

previstas nos respetivos Tratados (art. 20º, nº2, do T. F. U. E. ), entre eles 

constando o direito ou liberdade de estabelecimento (art. s 49º ss 214), a liberdade 

                                                           
213 Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, …, pg. 280-1.  

214 Nos termos do art. 49º, são proibidas as restrições à liberdade de estabelecimento dos 
nacionais de um Estado-membro no território de outro Estado-membro.  

Por seu turno, “a liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às atividades não 
assalariadas e o seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e designadamente de 
sociedades, na aceção do segundo parágrafo do artigo 54º”.  
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de prestação de serviços (art. s 56º e ss) e, ainda, a liberdade de circulação de 

capitais (art. s 63º e ss), todos de aplicação direta, podendo qualquer interessado 

invocá-los, sob o primado do direito da União.  

De harmonia com os art. s 54º e 62º, do T. F. U. E. , as sociedades e entidades 

similares constituídas em conformidade com a legislação de um Estado-membro 

e com sede, administração central ou estabelecimento principal na União – 

equiparam-se, para este efeito, àquelas nacionais de qualquer dos Estados-

membros.  

A criminalização do exercício empresarial da atividade profissional de 

prestação de serviços sexuais, a inadmissibilidade legal da emissão de licenças 

administrativas para funcionamento de estabelecimentos de prostituição, a 

ilicitude de celebração de contratos de trabalho e a exclusão dos profissionais do 

sexo como contribuintes e beneficiários do sistema tributário e de proteção social 
215, são alguns dos vários constrangimentos à liberdade de iniciativa económica 

em matéria de prostituição.  

O Estado Português é um Estado social radicado, em termos gerais, na defesa 

da justiça social e na prossecução da igualdade material, o que melhor se expressa 

no elenco das incumbências prioritárias de toda a atividade política em geral (art. 

9º, da CRP) e da atividade económica e social em especial (art. 81º, da CRP).  

A assunção deste modelo à luz da CRP (Estado social e democrático de 

direito adotado pelo art. 2º da CRP) obriga o legislador a moldar a realidade 

normativa constitucional e infraconstitucional aos princípios fundamentais 

aludidos e aos fins ou tarefas fundamentais do Estado (art. s 9º e 81º, da CRP), 

sabido que uns e outros transportam para a Constituição económica, 

dogmaticamente autonomizada, a matriz estruturante do Estado de direito 

                                                           
215 A existência de uma economia paralela que não paga impostos ao Estado leva a que os 

profissionais do sexo também não possam exigir da mesma forma os legítimos direitos que os 
contribuintes têm (o que viola os art. s 101º, 103º e 104º, da CRP), sabido que a exclusão do direito 
à proteção social e reforma por parte das prostitutas viola o art. 63º, nº1, da CRP.  
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democrático (democracia económica e social – art. 2º, da CRP), assente no valor 

supremo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, da CRP)  216.  

Nesse sentido, a criminalização indiscriminada da exploração empresarial de 

formas de prostituição voluntária (lenocínio simples), na medida em que não tem 

por base a concretização de qualquer ideia de justiça social (interesse geral), 

constitui uma violação clara do princípio e direito fundamental da liberdade de 

iniciativa económica (art. 61º) e especialmente do princípio fundamental, em 

matéria de organização económico-social, da liberdade de iniciativa e de 

organização empresarial (art. 80º, al. c), da CRP.  

Tanto mais que o Estado de direito democrático se baseia, à luz do art. 2º da 

CRP, não apenas no “respeito” mas também na efetividade prática ou “garantia 

de efetivação” dos direitos e liberdades fundamentais entre eles, como referido, a 

liberdade de profissão/trabalho (art. 47º, nº1, da CRP) e a liberdade de empresa 

(art. 61º, nº1, da CRP), sabido que uma e outra incluem tanto a escolha da 

atividade a exercer como o seu exercício  217.  

A efetividade prática destas liberdades obriga o Estado a criar ou pelo menos 

permitir a criação de condições institucionais para o seu livre e efetivo exercício, 

sem obstar a que a sociedade o faça, reconhecendo-lhe autonomia necessária para 

o efeito.  

 É certo que a liberdade profissional/trabalho (art. 47º, nº1, da CRP) e a 

liberdade de empresa (art. 61º, nº1, da CRP) têm em comum, além da garantia 

constitucional do acesso e do exercício da atividade, a existência de limites ou 

                                                           
216 Como escreve, Rui Guerra da Fonseca, Comentário à Constituição Portuguesa, II vol. , 

Organização Económica, Almedina, anotação ao artigo 80º, pg. 24, num Estado de direito 
democrático, onde a dignidade da pessoa humana constitui o verdadeiro fundamento e limite de 
existência do próprio Estado, “a Constituição económica não pode apreender-se validamente fora 
do quadro dos direitos fundamentais”.  

217 A liberdade de iniciativa privada compreende o direito de escolha da atividade económica a 
desenvolver (liberdade de investimento ou de acesso) e a liberdade de determinação do modo com 
a atividade vai ser desenvolvida (liberdade de organização) e a liberdade de estabelecer relações 
jurídico e de fixar, por acordo, o seu conteúdo (liberdade de contratação ou negocial) - cfr. António 
Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, Direito Económico, 5ª 
ed. , Coimbra, 2004, pg. 46.  
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restrições legais impostas pelo interesse geral ou coletivo (além, da capacidade 

profissional do agente).  

Em qualquer dos casos compete ao legislador a declaração daquilo que é 

interesse geral ou coletivo e o estabelecimento das restrições correspondentes, 

nos termos do art. 18º, nºs 2 e 3, da CRP.  

Dada a dimensão pessoal dessas liberdades fundamentais e sendo a regra a 

liberdade de iniciativa (“exerce-se livremente”, nº1, do art. 61º, da CRP), as 

limitações ou restrições terão de ser justificadas à luz do princípio da 

proporcionalidade (aplicável quer à função administrativa quer à função 

legislativa, como decorre dos art. s 266º, nº2, e 18º, nº2, da CRP) e sempre com 

respeito de um núcleo essencial 218.  

Embora a liberdade em causa esteja sujeita aos limites traçados pela 

Constituição e ao poder conformador do legislador 219, este poder não é ilimitado. 

Há um conteúdo essencial de liberdade inatacável, sujeito ainda a harmonização 

com outros princípios constitucionais estruturantes do Estado de direito 

democrático, como o princípio da proporcionalidade 220, que implicam a 

                                                           
218 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 

Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 61, pg. 866 e Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
Constituição da República Portuguesa Anotada, …, anotação ao art. 61, pg. 790.  

219 Na jurisprudência do Tribunal Constitucional, essa liberdade de conformação do legislador 
só deve ser censurada, com fundamento na violação do princípio da proporcionalidade, quando a 
opção legislativa seja manifestamente arbitrária ou excessiva (Ac TC 99/2002); se traduza num 
manifesto incumprimento da proibição de excesso (Ac TC 187/2001).  

 Nesta interpretação mais ampla do poder conformador do legislador não surpreende que o 
Tribunal Constitucional tenha concluído na generalidade dos casos pela não violação da garantia 
constitucional da liberdade de empresa prevista no art. 61º, nº1, da CRP, mesmo quando convocado 
para a sua apreciação o princípio da proporcionalidade.  

220 Nos limites à liberdade conformadora do legislador, no ensinamento de Jorge Miranda e Rui 
Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade Católica Editora, 2ª edição 
revista, anotação ao art. 61, pg. 872, “incluem-se os decorrentes do princípio da pluralidade de 
sectores e de iniciativas (art. 80º, alíneas b) e c)), da igualdade (art. 13º), da proporcionalidade (art. 
s 2º e 18º, nº2), do equilíbrio (art. 81º, alíneas d), f) e m)), da eficiência económica e da concorrência 
(art. 81º, alínea f) e 99º, alíneas a) a c)), entre outros, e também da salvaguarda dos direitos e 
liberdades fundamentais, incluindo os da propriedade privada (art. 62º), etc, e a própria liberdade 
de empresa, na sua dupla dimensão, de liberdade fundamental pessoal e institucional ou sistémica 
(de princípio de liberdade pessoal e socioeconómica)”.  
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salvaguarda desse reduto mínimo de liberdade, quer em relação à Administração 

(art. 266º, nº2, da CRP), quer relativamente ao poder legislativo (art. 18º, nº2, da 

CRP) sobretudo quando o incumprimento das limitações ou restrições são 

acompanhadas de sanções penais, caso em que intervêm ainda os princípios gerais 

da necessidade e subsidiariedade do direito penal.  

Em suma, enquanto liberdade fundamental e princípio constitucional, a 

liberdade de empresa impõe-se ao próprio legislador ordinário e quaisquer 

limitações ou restrições legais da mesma pressupõem  221 que: 

(1)  ficam sujeitas à reserva de lei (artigo 61. °, nº1); 

(2)  têm de ser justificadas pela existência e salvaguarda de um outro valor, 

direito ou interesse que, além de explícito ou reconhecível, possua uma relevância 

pelo menos equiparada à liberdade em causa  222; e 

(3)  devem respeitar, em especial, o princípio da proporcionalidade, como 

decorrência do princípio do Estado de direito - art. 2º  223.  

                                                           
221 A liberdade de iniciativa privada compreende o direito de escolha da atividade económica a 

desenvolver (liberdade de investimento ou de acesso) e a liberdade de determinação do modo com 
a atividade vai ser desenvolvida (liberdade de organização) e a liberdade de estabelecer relações 
jurídico e de fixar, por acordo, o seu conteúdo (liberdade de contratação ou negocial) - cfr. António 
Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, Direito Económico, 5ª 
ed. , Coimbra, 2004, pg. 46.  

222 A liberdade de iniciativa económica privada encontra-se expressamente vinculada à função 
do interesse geral (nº1), o que destaca a sua “funcionalização” constitucional.  

Esta restrição baseada no “interesse geral” prevista no art. 61º, nº1, da CRP, convoca no 
ensinamento de António Carlos dos Santos/ Maria Eduarda Gonçalves/ Maria Manuel Leitão 
Marques, Direito Económico, 5ª ed. , Coimbra, 2004, pg. 39 e 47, a consideração dos direitos 
fundamentais dos indivíduos que possam ser afetados pelo funcionamento do mercado, 
designadamente, os direitos dos trabalhadores e dos consumidores, podendo afirmar-se que a 
liberdade de iniciativa privada está constitucionalmente “funcionalizada à satisfação de exigências 
socioeconómicas”.  

223 Sobre o direito de iniciativa privada e seus limites, o Tribunal Constitucional tem afirmado 
que as restrições à iniciativa privada, além do seu carácter geral e abstrato e a proibição da 
retroatividade, devem ser apenas as necessárias e adequadas à proteção de outros valores 
constitucionais, respeitando o princípio da proporcionalidade e devem respeitar o conteúdo 
essencial do preceito constitucional.  
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 Em suma, são igualmente válidos para as restrições ao direito de iniciativa 

económica os requisitos gerais das restrições aos direitos fundamentais (art. 18º, 

da CRP).  

Na jurisprudência do T. J. C. E. as restrições ao direito ou liberdade de 

estabelecimento (art. 49º, do T. F. U. E. ) só poderão ser justificadas quando 

ocorrer uma razão imperiosa de interesse geral e se respeitarem o princípio da 

proporcionalidade, sendo ainda necessário que (1) as medidas restritivas não 

sejam aplicadas de forma discriminatória; (2) devem ser justificadas por 

exigências imperiosas de interesse público; (3) devem ser adequadas para atingir 

os fins visados; (4) devem circunscrever-se ao necessário para atingir esses fins 224.  

No respetivo âmbito pessoal ou individual, a liberdade de iniciativa 

económica constitui, como referido, uma liberdade fundamental análoga aos 

direitos, liberdades e garantias, aplicando-se, então, o regime material destes 

nomeadamente o artigo 18. °, nº2, da CRP.  

No mais, o Estado e, portanto, o poder legislativo têm o dever geral não só 

de promover a efetividade da liberdade económica em questão, como lhes 

compete “evitar efeitos restritivos excessivos decorrentes da conformação do 

sistema, observando, nomeadamente o princípio da proporcionalidade” 225.  

Ora, a proibição do empresário (proxeneta) comercializar a atividade de 

prestação de serviços sexuais constitui uma restrição jurídico-

constitucionalmente relevante já que, através da incriminação, o Estado aniquila 

totalmente a livre opção pelo exercício dessa atividade económica empresarial.  

Essa restrição ou limitação, sob a forma de sanção penal, não é justificada 

pela existência e salvaguarda de outro valor, direito ou interesse com relevância 

sequer equiparável à liberdade fundamental em causa ou, pelo menos, apresenta-

                                                           
224 Ac TJCE de 31. 03. 1993 (C-19/92, caso kraus, nºs 32 e 37) e Ac TJCE de 30. 09. 2003 (C-

167/02, caso Inspire Art, nº 133).  

225 Jorge Miranda e Rui Medeiros, in Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 
Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 61, pg. 872.  
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se como desproporcionada, senão mesmo desnecessária, à tutela de outros 

valores jurídicos relevantes.  

A dignidade da pessoa humana, o direito fundamental ao livre 

desenvolvimento da personalidade e a liberdade geral de ação, que nelas se funda, 

conferem ao cidadão uma posição jurídico-constitucional de não ver restringida 

a sua liberdade a não ser quando necessário para a prossecução, por parte do 

Estado, de outros valores igualmente dignos de proteção jurídica 226.  

A exploração empresarial ou profissional da prostituição voluntária, 

alicerçada em bases voluntárias e contratuais, situa-se claramente no domínio da 

liberdade de empresa e de profissão 227.   

  

11.  A atividade profissional sexual e o direito à segurança social  

O sistema público de segurança social é, além do mais, universal (art. 63º, 

nº1, da CRP, e art. 6º da Lei de Bases da Segurança Social, aprovada pela Lei 

nº4/2007, de 16 de janeiro, com a alteração da Lei nº83-A/2013, de 30 de 

dezembro), no sentido de que deve abranger todas as pessoas, 

independentemente da sua situação profissional - trabalhadores assalariados, 

trabalhadores autónomos, etc.  

Os direitos sociais, como o direito à proteção da saúde, o direito à habitação, 

o direito ao trabalho, o direito ao ensino e o direito à segurança social, neste 

incluído o reconhecimento de um direito a não ser privado arbitrariamente do 

acesso ou do recebimento de certas prestações e/ou o direito a não ser privado de 

prestações correspondentes a um mínimo considerado essencial a uma existência 

condigna, são hoje tidos num Estado de direito como direitos fundamentais por 

                                                           
226 Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos fundamentais …, pg. 732.  

227  Augusto Silva Dias, Reconhecimento e coisificação …, pg. 130.  
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força da sua relevância material enquanto exigências concretizadoras da 

dignidade da pessoa humana (dimensão social da dignidade)  228.  

 Nesse sentido compete ao Estado não apenas o dever de respeitar e proteger 

o acesso a tais bens que os particulares já alcançaram através de meios próprios, 

tal como o faz com os bens protegidos por direitos de liberdade (dimensão 

negativa dos direitos sociais no âmbito dos deveres estatais de respeito), como 

também o dever de realizar as prestações destinadas a promover o acesso efetivo 

a esses bens económicos, sociais ou culturais a quem não dispõe de recursos 

próprios para os alcançar (deveres estatais de proteção) 229.  

Reconhecido como direito análogo aos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais do Título II, Parte I, ao direito à segurança social é aplicável o 

regime geral daqueles, por força do disposto no art. 17º, da CRP, em especial o 

constante dos art. s 12º e 18º, da Lei Fundamental 230.  

                                                           
228 Daí a generalidade da doutrina reconhecer a indissociabilidade entre a dignidade da pessoa 

humana e a existência de direitos fundamentais prestacionais.  

Nessa perspetiva, Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6ª Ed. , 
Coimbra, Almedina, 1993, pg. 508, reafirma que “o ‘rendimento mínimo garantido’, as ‘prestações 
de assistência social básica’, o ‘subsídio de desemprego’ são verdadeiros direitos sociais 
originariamente derivados da constituição sempre que eles constituam o standard mínimo de 
existência indispensável à fruição de qualquer direito”.  

Neste sentido, Júlio Rodrigues Coelho Neto, Dignidade social…, vol. 1, pg. 221, deixa vincado 
que “se os direitos fundamentais baseiam-se na dignidade humana e seu propósito último é de 
proteção e promoção do ser humano como ser inerentemente digno, ambos os motivos evidenciam 
que os direitos prestacionais não podem ser excluídos do catálogo material de direitos 
fundamentais, pois a total exclusão social, ao retirar a dignidade do excluído, retira dele a própria 
qualidade de ser humano”.  

Da proteção da dignidade da pessoa humana decorrem, enquanto incumbência do Estado, não 
apenas exigências de omissão de todos os comportamentos atentatórios da dignidade, mas 
fundamentalmente “a necessidade de prestações estatais que permitam uma existência 
autodeterminada, sem o que a pessoa, obrigada a viver em condições de penúria extrema, se veria 
involuntariamente transformada em ‘mero objeto do acontecer estatal’ e, logo, com igual violação 
do princípio” – cfr. Jorge Reis Novais, Os princípios estruturantes da República Portuguesa, Coimbra, 
2004, pg. 64.  

229 Jorge Reis Novais, Direitos Sociais – Teoria jurídico dos direitos sociais enquanto direitos 
fundamentais, Coimbra Editora, 2010, pg. 42.  

230  Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade 
Católica Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 17º, pg. 145.  
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É também um direito integral, ou seja, deve proteger as pessoas em relação 

a todos os eventos e fatores de risco relevantes (a doença, a velhice, a invalidez, o 

desemprego, etc – art. 63º, nº3, da CRP 231), garantindo a todo o cidadão a 

perceção de uma prestação proveniente do sistema de segurança social que lhe 

possibilite uma subsistência condigna nessas situações e não apenas o direito a um 

mínimo de sobrevivência que sempre haveria de se extrair do princípio da 

dignidade da pessoa humana condensado no art. 1º da CRP (Ac TC nº349/91) 232.  

Deste reconhecimento jurídico-constitucional do acesso individual a bens 

jusfundamentais sociais resulta uma vinculação e subordinação jurídica dos 

poderes constituídos, sob pena de inconstitucionalidade, mas sobretudo para os 

respetivos titulares uma posição de vantagem traduzida normativamente em 

correspondentes pretensões subjetivas, quer no âmbito da dimensão positiva de 

prestações de carácter fáctico, quer no âmbito dos direitos negativos, isto é, 

direitos ou deveres do Estado não interferir ou não afetar negativamente o acesso 

já concedido ou a que o particular já acede 233.  

Sucede que o empresário do sexo que explora a prostituição de outrem não 

pode inscrever, nem o faria sob a espada da sanção penal, o início e exercício dessa 

atividade perante a administração fiscal e consequentemente fazer descontos para 

a Segurança Social, quer próprios, quer por conta da trabalhadora sexual 

assalariada.  

Isto apesar do comportamento ambíguo do Estado, que mais bem 

“travestido”, também aproveita pela mão da administração fiscal os impostos e 

contribuições sociais provenientes da prostituição, mesmo quando se trata do 

                                                           
231 Neste direito fundamental de natureza social, todos têm o direito a ver supridas “todas as 

situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho – 
princípio da proteção integral do sistema de segurança social.  

232 Concretamente no que concerne à velhice e invalidez, o art. 63º, nº4, da CRP, consagra o 
direito ao aproveitamento total do tempo de trabalho, independentemente do setor de atividade 
em que tiver sido prestado, tido como um direito de estrutura análoga à dos direitos, liberdades e 
garantias (Ac TC 411/99) beneficiando, assim, do seu regime geral por força do art. 17º da CRP – cfr. 
Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Universidade Católica 
Editora, 2ª edição revista, anotação ao art. 63, pg. 634-5.  

233 Jorge Reis Novais, Direitos Sociais …, pg. 63.  
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tributo de rendimentos ou atos ilícitos (art. 10º da Lei Geral Tributária), para logo 

castigar, com a sanção penal, o proxeneta que nela auxilie, a pretexto de 

considerar a prostituição incompatível com a dignidade da pessoa humana, sem - 

todavia - a considerar ilícita 234.  

A impossibilidade das prostitutas assalariadas efetuarem descontos enquanto 

trabalhadoras do sexo e mesmo a inviabilização do recurso ao crédito bancário 

nomeadamente para habitação, por incapacidade de provar a obtenção de 

rendimentos, constitui um forte comprometimento do exercício pleno da 

cidadania 235.  

A exclusão arbitrária dos profissionais do sexo de participarem dos 

direitos/deveres e prestações sociais baseados no exercício da atividade 

profissional, a partir da comparticipação das respetivas contribuições (princípio 

da contributividade), constitui uma restrição injustificada do direito fundamental 

social previsto no art. 63º da CRP, mormente na vertente da universalidade e 

integralidade do sistema de segurança social, bem assim do próprio princípio 

fundamental do Estado de direito (social) obrigado a respeitar, mas também 

garantir, os direitos sociais de todos os cidadãos (art. 2º, da CRP).  

O direito à segurança social é um direito social de natureza positiva cuja 

realização exige o fornecimento de prestações sociais por parte do Estado, 

impondo-lhe verdadeiras obrigações de fazer e de prestar (nº2, do art. 63º, da 

CRP), cujo incumprimento se traduz numa inconstitucionalidade por omissão.  

Sendo extensível aos direitos sociais o regime específico dos direitos, 

liberdades e garantia, por força do disposto no art. 17º, da CRP, a afetação dos 

direitos sociais, em especial do direito à segurança social, deve ser vista como uma 

                                                           
234 Incongruência que foi exposta no Acórdão do TEDH, no caso Tremblay c/ França, de 11. 09. 

2007, sobre o pagamento das contribuições sociais decorrentes da atividade de prostituição.  

235 Alertando para essa realidade sociológica, pela discriminação no acesso ao crédito bancário 
e à segurança social – cfr. Ana Isabel Sani, Temas em Vitimologia: Realidades Emergentes na 
vitimação e respostas sociais, Coimbra: Almedina, maio 2011, pg. 185.  
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restrição de direito fundamental sujeita aos critérios próprios de controlo da 

constitucionalidade 236.  

Dentro da liberdade de conformação legislativa, o legislador ordinário pode 

afetar ou restringir um direito social como o direito à segurança social. Mas, 

tratando-se da restrição a um direito fundamental deve ser jurisdicionalmente 

controlada como tal e, portanto, essa lei tem de ter uma justificação forte e tem de 

respeitar os princípios estruturantes de Estado de direito, sob pena de 

inconstitucionalidade 237.  

A dignidade da pessoa humana como parâmetro deontológico da atividade 

prestacional do Estado, quer sob a forma de proteção do conteúdo essencial dos 

direitos prestacionais, quer como garantia de um mínimo para uma vida digna, é 

necessariamente vinculada ao princípio da proporcionalidade 238.  

Uma lei que afete desproporcional, desnecessária ou excessivamente um 

direito social é inconstitucional, por violação das normas constitucionais e dos 

princípios estruturantes de Estado de direito, tal como o será uma lei individual e 

concreta que afete desvantajosamente um direito social, por violação do princípio 

da igualdade na conceção de dignidade social da pessoa humana.  

São os chamados limites aos limites dos direitos fundamentais 239.  

Esta exclusão arbitrária do sistema previdencial da segurança social (dito 

comparticipado, art. s 50º ss, da Lei de Bases da Segurança Social), que inclui a 

proteção social nas eventualidades de doença, maternidade, paternidade, adoção, 

desemprego, acidentes de trabalho e doenças profissionais, invalidez, velhice e 

                                                           
236 Jorge Reis Novais, Direitos Sociais…, pg. 361-3.  

237 Jorge Reis Novais, Direitos Sociais…, , pg. 396.  

238 Júlio Rodrigues Coelho Neto, Dignidade social…2014, vol. II, pg. 325. 

239 Como sejam o princípio da dignidade da pessoa humana (refletido na garantia do conteúdo 
essencial ou mínimo constitucionalmente exigível), o princípio da igualdade (refletido na proibição 
de leis restritivas individuais e concretas), o princípio da proteção da confiança (refletido na 
proibição da retroatividade das leis restritivas) e o princípio da proibição do excesso e da proteção 
insuficiente, nas dimensões da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 
estrito (refletido na proibição de leis restritivas desnecessárias ou desproporcionais e na garantia 
do conteúdo essencial).  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 310 ∙ DV11  

morte (art. 52º da Lei de Bases da Segurança Social), ainda que a prostituição não 

seja uma atividade ilícita, constitui ainda uma violação do princípio constitucional 

da igualdade (art. 13º, da CRP e art. 7º da Lei de Bases da Segurança Social).  

Com efeito, não se encontra fundamentação material bastante para essa 

desigualdade em matéria de direito e deveres sociais fundamentais (art. 63º, da 

CRP), constituindo ainda uma violação do princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana a privação absoluta do direito à segurança social por falta de 

contribuições sociais.  

Não obstante a liberdade de conformação politico-legislativa, tal não 

significa que este direito fundamental de natureza social esteja à mercê do 

legislador infraconstitucional, visto não ser total a sua margem de conformação.  

Mais uma vez a moral se cruza no caminho dos direitos fundamentais, com 

consequências facilmente imagináveis para a degradação da pessoa humana 

impossibilitada de aceder, como trabalhador(a), ao sistema público de segurança 

social.  

A pretexto de garantir o que entende ser a otimização da felicidade e de uma 

existência digna para si, o Estado retira-lhe o trabalho, os direitos sociais 

prestacionais e a cidadania, quando tinha o dever de pelo menos não afetar o 

acesso aos bens já assegurados, através de meios próprios, pelos particulares, caso 

em que não entra em contas o princípio da reserva do financeiramente possível tão 

caro à realização dos direitos sociais positivos.  

Tudo com reflexo imediato na autonomia privada do empresário e 

trabalhador(a) do sexo, “pois a limitação da liberdade de opção ou liberdade de 

gestão económica condiciona evidentemente o campo das liberdades jurídicas 

negociais a ele inerentes” 240.  

Aqui chegados, salta aos olhos que a restrição injustificada do acesso à 

segurança social no quadro do trabalho sexual constitui uma 

inconstitucionalidade resultante da violação do princípio da igualdade, enquanto 

                                                           
240 Ana Prata, A Tutela Constitucional da Autonomia Privada, Almedina, pg. 207.  
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proibição do arbítrio, em manifesta contradição com os objetivos da norma 

constitucional, por força de uma intenção discriminatória de índole moralista 

subjacente à incriminação.  

Para efetivar os seus deveres de proteção junto dos grupos sociais mais 

desfavorecidos o Estado privilegia a política criminal e negligencia as suas 

obrigações no âmbito da segurança social (dimensão positiva dos direitos 

fundamentais) numa concessão diferenciada de prestações a diferentes categorias 

de prostitutas, sem justificação material relevante para a diferenciação entre a 

prostituição independente e a subordinada.  

Isto apesar de lhe estarem vedadas quaisquer ingerências indevidas na esfera 

dos bens jurídicos fundamentais (dimensão negativa dos direitos fundamentais), 

encontrando-se o poder público constitucionalmente vinculado não apenas pela 

proibição de excesso, mas também pela proibição de insuficiência de proteção 

social, onde o princípio da proporcionalidade não pode deixar de ser chamado 

como critério aferidor da legitimidade constitucional desta restrição de um 

direito fundamental.  

Neste plano, e mais uma vez, a exclusão do trabalho sexual subordinado do 

âmbito do sistema de segurança social previdencial constitui uma restrição de um 

direito fundamental desproporcionada perante a vantagem de evitar o perigo de 

lesão da liberdade e autodeterminação sexual fora dos casos da prostituição 

forçada.  

A igual dignidade social entre as pessoas impõe ao Estado o respeito pela 

liberdade de cada um tomar as decisões sobre o seu destino e garantir-lhe as ações 

prestacionais necessárias a assegurar a sua capacidade real de ser autónomo, 

cientes que numa sociedade profundamente desigual, as pessoas não são 

verdadeiramente livres para optar e buscar seus valores e propósitos 241.  

                                                           
241 Sublinhando que não basta o reconhecimento do ser humano como portador de autonomia, 

sendo necessária também a capacidade de exercício dessa autonomia no contexto social, Júlio 
Rodrigues Coelho  
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Ser livre não é fazer o que bem se entender da própria vida, mas sim 

encontrar condições sociais e materiais para aproveitar ou não oportunidades e 

alternativas reais disponíveis no contexto das contingências culturais, políticas e 

económicas inerentes à sua vida em comunidade. Se as circunstâncias jurídicas 

impedem o indivíduo de desenvolver a capacidade de conseguir os objetivos de 

vida traçados por si então é o próprio legislador que a vulnerabiliza.  

  

12.  A desigualdade e a violência de género: o tráfico de pessoas e a 

prostituição  

 Na discussão da legitimidade constitucional do crime de lenocínio vem 

merecendo especial atenção a desigualdade e violência de género centrada na 

prostituição e no tráfico de pessoas para fins de exploração sexual 242 .  

Dada a sua situação geográfica, como porta de entrada marítima na União 

Europeia e no espaço Schengen com livre circulação de pessoas, Portugal é um 

eixo privilegiado na rota dos traficantes.  

O tráfico de pessoas, sobretudo de mulheres e raparigas, para fins sexuais, é 

um dos flagelos associados muitas vezes à prostituição. O tráfico diz respeito 

principalmente à exploração sexual e a prostituição é essencialmente um 

fenómeno feminizado de dimensão transnacional ou global, já que a maioria das 

pessoas prostituídas são mulheres e os clientes são homens  243.  

                                                           
Neto, Dignidade social …, 2014, vol. II, pg. 404, recorda que a “dignidade social acarreta uma 

visão de liberdade que exige a disponibilização de meios para que a pessoa seja efetivamente livre 
e autónoma”.  

242 Sobre o desfasamento entre o conceito jurídico e a realidade social da violência de género, 
salientando os efeitos perversos da proteção excessiva do Direito e do Estado, baseada no género 
– Cfr. Maria Luísa Maqueda Abreu, La Violência de Género – Entre el concepto jurídico y la realidad 
social, Revista Eletrónica de Ciência Penal y Criminologia, 2006, in http://www. cienciaspenales. 
net/files/2016/09/2violencia_genero_maqueda. pdf: Acedido em 23. 06. 2018.  

243 Relatório de 2014 da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Género do 
Parlamento Europeu,  “Exploração  sexual  e  o seu impacto  na 
 igualdade  de  género”,  in http://www. europarl.europa. 
eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOLFEMM_ET(2014)493040_EN . pdf), cujas 
conclusões foram seguidas pela Resolução do Parlamento Europeu, de 26. 02. 2014, sobre a 

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/2violencia_genero_maqueda.pdf
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/2violencia_genero_maqueda.pdf
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/2violencia_genero_maqueda.pdf
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As migrações possuem, assim, uma forte questão de género  244.  

Nesta abordagem o combate à prostituição significa combater o tráfico de 

pessoas e a exploração sexual, refletindo estas realidades uma desigualdade de 

género e o resultado da feminização da pobreza.  

Os trabalhadores migrantes são aqueles mais expostos aos riscos de 

exploração sexual resultantes da forma como são recrutados e da precariedade ou 

irregularidade da sua situação no país de destino.  

Contudo, debater o tráfico de seres humanos significa também falar de 

preconceito e internacionalização do mercado da prostituição, o que exige uma 

rigorosa diferenciação entre prostituição voluntária e forçada, entre migrantes e 

vítimas de tráfico, distinções essenciais para o movimento feminista transnacional 

ou não abolicionista.  

Aqui entroncam, todavia, as mais diversas conceções de mulher e trabalho 

digno quantas vezes baseadas em estereótipos paternalistas e moralistas trazidos 

pelo discurso do Estado e de alguns movimentos feministas a pretexto da 

igualdade de género.  

                                                           
exploração sexual e a prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros, in JO C 285/78 de 29. 
8. 2017.  

Ali se reconhece a prostituição e a exploração sexual como temas altamente genderizados, com 
mulheres e meninas, na maioria dos casos, a vender o seu corpo, por coação ou com consentimento, 
e homens e rapazes a pagar por este serviço».  

Conclui-se nesse estudo que, em média, 70% das prostitutas da União são mulheres migrantes, 
explicando-se que, para além das questões relacionadas com a demanda da prostituição exótica 
com determinada identidade racial ou étnica, a maior vulnerabilidade das mulheres migrantes por 
causa da discriminação racial, a ignorância da língua, obstáculos administrativos decorrentes do 
rigor das políticas de migração e a segregação ocupacional são fatores que levam os migrantes a 
mercados informais, aumentam o risco de pobreza e marginalização, e consequentemente 
conduzem à prostituição –  cfr. ob. cit. , pg. 30.  

244  A feminização das migrações mostra que as mulheres migrantes estão entre as pessoas mais 
vulneráveis que sofrem de abusos aos direitos humanos, donde a necessidade de tratar o problema 
do tráfico a partir das perspetivas de género e direitos humanos.  
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O feminismo radical ou abolicionista vê a prostituição como exploração e 

violência contra as mulheres, a que chamam de “escravas brancas” no contexto do 

tráfico de pessoas. Toda a prostituição é vista como uma violação dos direitos 

humanos ao reduzir a mulher ao status de objeto ou mercadoria à disposição do 

cliente. A prostituta não vende os serviços sexuais, mas o próprio corpo. Trata-se 

de uma manifestação de poder dos homens sobre as mulheres, sob a imposição da 

sexualidade masculina que vincula o seu prazer à vitimização, ao dano e 

exploração da mulher. Este intercâmbio mercantil transforma violentamente a 

personalidade da mulher e destrói nela o sentido do seu valor, o que atenta contra 

a dignidade das mulheres e constitui uma forma de violência sexual.  

Nesta perspetiva abolicionista não há distinção entre prostituição voluntária 

e prostituição forçada, sendo o consentimento da mulher para a prostituição 

construído política e socialmente a partir da pobreza, do engano e do abuso 

sexual. A indústria global do sexo força as mulheres à prostituição, através do 

poder e controle que os homens exercem sobre suas vidas e seus corpos, posto 

que elas nunca entram livremente em relações sexuais fora do “amor” ou do 

desejo sexual autónomo.  

Não é possível uma pessoa escolher livremente a prostituição como uma 

ocupação laboral legitima, já que ninguém, nem mesmo um adulto, poderia dar o 

seu consentimento genuíno para se prostituir, por haver limites morais ao 

exercício da autonomia da vontade. Não se concebe, nem sequer se admite prova, 

que uma mulher no seu juízo perfeito, por muito desesperada que se encontre, 

possa voluntariamente consentir no exercício da prostituição ou emigrar com esse 

fim e, se desceu a tão baixa condição, se nela consentiu, então fê-lo como 

expressão da sua intrínseca vulnerabilidade (presunção de vulnerabilidade ou de 

falta de vontade) 245.  

                                                           
245 Carolina Villacampa Estiarte, Análisis de las políticas de criminalización de la prostitución, …, 

pg. 24.  
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Assim, vista a prostituição como forma de exploração sexual, a consequência 

do discurso abolicionista radical 246 é a negação do direito da mulher a prostituir-

se e a penalização do cliente numa cruzada de purificação movida pelos 

empresários da moral. A prostituição é, por definição, forçada e a mulher 

prostituta caracterizada como vítima que deve ser salva dessa forma de violência 

sexual, dada a sua falsa consciência sobre o que é melhor para si ou a falta de 

capacidade de agência sobre a sua vida.  

Em suma, no ideário abolicionista encontramos entre outras dicotomias a 

ideia da prostituição como violência de género e submissão ao desejo masculino, 

o sexo pago como ausência de liberdade no exercício da sexualidade, a vitimização 

da prostituta e desconsideração da sua autonomia, a negação da distinção entre a 

prostituição livre e forçada, a vinculação da prostituição com o tráfico sexual.  

Por tudo isto, a legalização da prostituição significa no feminismo radical 

uma concessão às violações dos direitos humanos, da dignidade e da autonomia 

sexual das Mulheres no seu conjunto. A prostituição constitui uma ameaça e 

desumanização não apenas para a mulher que se prostitui, considerada como 

vítima independentemente da sua situação social e da opinião que manifeste, mas 

para toda a sociedade e o género feminino como forma discriminatória de 

legitimar a venda do corpo de qualquer mulher 247.  

O feminismo transnacional ou regulamentarista considera a prostituição 

como uma opção laboral legitima que uma mulher ou homem podem escolher 

autónoma, voluntária e conscientemente como profissão, capazes de se 

                                                           
246 Do qual o modelo sueco surge como referência política obrigatória a exportar para os 

restantes países da Europa, ainda que modernamente acusado de ter fracassado na erradicação da 
prostituição, empurrando-a das ruas para os interiores numa época em que a exploração sexual se 
distancia cada vez mais dos bordéis clássicos para dar lugar a uma sexualidade despersonalizada e 
se vincular à indústria do ócio, do visual, do relaxamento e das diversões, por incremento das 
tecnologias e das formas de comunicação – cfr. Carolina Villacampa Estiarte, Análisis de las políticas 
de criminalización de la prostitución, …, pg. 38 e 40, e Maria Luísa Maqueda Abreu, “El tráfico de 
personas con fines de explotación sexual”, 2000, pg. 24 e 26, e da mesma Autora, “? Que passa con 
la prostitución de las mujeres ? Algunas reflexiones desde un discurso de los derechos” e José Maria 
González del Río, El ejercicio de la prostitución …, pg. 27.  

247 Carolina Villacampa Estiarte, Análisis de las políticas de criminalización de la prostitución, …, 
pg. 24.  
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autodeterminar sexualmente, mas também negociar e concordar ou, ao invés, 

opor-se conscientemente às relações de poder no exercício da prostituição. Nesta 

conceção, a prostituta não vende o corpo, mas antes um serviço sexual livremente 

negociado nomeadamente quanto à aceitação ou não do cliente, preço, lugar, atos 

sexuais e proteção.  

Neste particular relevante será definir com clareza a subordinação 

empresarial de modo a garantir a maior autonomia e independência da prostituta 

no exercício da sua atividade profissional por intermédio ou conta alheia, 

reservando-lhe designadamente a eleição do cliente e o tipo de prestação sexual.  

A prostituição voluntária não representa em si uma violência contra as 

mulheres 248, pelo que a intervenção do legislador deverá centrar-se nas condições 

sociais e laborais que as mulheres podem encontrar no trabalho sexual.  

A defesa dos direitos humanos e da justiça social deve ser feita pelo respeito 

da liberdade e da autodeterminação da pessoa adulta que voluntariamente se 

prostitui e pela via da regularização que garanta os direitos sociais e laborais aos 

profissionais do sexo, assim diminuindo as condições de exploração, violência, 

coerção e engano na prostituição e no tráfico de pessoas, facilitando a denúncia 

dessas situações quantas vezes silenciadas pela clandestinidade e informalidade 

em que se movem.  

Neste ponto de vista, uma pessoa poderá consentir em migrar e exercer a 

prostituição como profissão, mas já não será relevante o consentimento sobre as 

                                                           
248 Fazer convergir estas realidades seria tão preconceituoso quanto confundir a violência 

doméstica com o casamento, sem – todavia – alguma vez se ter reclamado a abolição do matrimónio 
apesar de frequente a violência no seio da vida conjugal.  

Do mesmo modo que não é pelo facto da grande maioria dos casos de exploração laboral na 
Europa ocorrer na agricultura que se reclama a abolição dessa atividade.  

Como ninguém reclama o encerramento das casas de alterne apesar de serem uma das formas 
mais habituais de camuflar o exercício da prostituição por conta alheia.  

Posto isto, não é pela razão de determinados delitos ocorrerem com maior preponderância no 
seio de certas instituições, atividades ou lugares que este(a)s são eliminado(a)s – cfr. Dolores 
Juliano, Transformaciones de la prostitución y del trabajo sexual en la era de la emergência de la 
industria del sexo, in Sistema Penal y perspectiva de género: trabajo sexual u trata de personas, 
Granada, 2012, Editorial Comares, pg. 158.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 317 | 

condições de exploração, coerção e engano encontradas no ambiente de trabalho. 

Não é a prostituição em si, nem sequer o lucro que justifica a intervenção punitiva, 

mas as concretas condições do seu exercício (engano, violência, abuso de 

autoridade ou vulnerabilidade, coerção, exploração) que viciam o consentimento 

e se apropriam da liberdade de ação e/ou sexual da vítima.  

Aliás, a generalidade das mulheres que escolhem migrar para trabalhar no 

mercado do sexo já o faziam no país de origem, surgindo a imigração como uma 

continuação lógica de uma carreira de prostituição e não o seu início  249. Neste 

sentido, numa lógica de criminalização, o abolicionismo nega a 

autodeterminação das mulheres, assumindo como exploração sexual toda e 

qualquer forma de exercício da prostituição (voluntária) e como tráfico de 

pessoas o auxílio à imigração ilegal, sem escutar a vontade, expetativas e perceção 

daqueles que, embora não tendo as melhores condições de vida e de trabalho, 

estão longe de se identificarem como vítimas.  

Adotar medidas de proteção da vítima contra a sua vontade, quando se trata 

de uma pessoa adulta e plenamente capaz de decidir sobre a sua vida, é supor que 

se encontra abolida ou limitada a sua capacidade de autodeterminação e, 

portanto, os seus interesses devem ser tutelados institucionalmente por cima da 

sua vontade, ao jeito dos menores e incapazes, o que é claramente infantilizador 

das mulheres e ofensivo para a dignidade pessoal da vítima que se diz proteger, 

fomentando ainda mais a desigualdade social e de género à conta do preconceito 

plantado em torno da prostituição, único fator estigmatizante capaz de o 

justificar.  

Casos existem, naturalmente, em que o processo de vitimização inerente à 

violência de género ou a problemática económica subjacente aos processos 

psíquicos de interação entre a vítima e o abusador podem determinar que a vítima 

veja efetivamente afetada a sua capacidade para adotar uma decisão consciente, 

                                                           
249 Thaddeus Gregory Blanchette e Ana Paula da Silva, in O Mito de Maria, Uma Traficada 

Exemplar …, pg. 85.  
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livre e inteligente sobre a conveniência de se iniciar ou manter na prostituição 

vinculada ao agressor.  

Mas, já será absolutamente inaceitável, sem admitir prova da concreta 

situação social e económica da prostituta, impor indiscriminadamente as medidas 

de proteção contra a vontade declarada da mulher, a partir de simples presunções 

sociológicas de base empírica, alicerçadas unicamente no comportamento 

socialmente estigmatizado da prostituição.  

De tal modo que alguns investigadores afirmam que se retirarmos a 

estigmatização que recai sobre o trabalho sexual o problema da prostituição deixa 

de existir 250. Essa é a razão que verdadeiramente suporta a conceitualização 

degradante do exercício de uma atividade sexual lucrativa livremente contratada, 

apesar da violência de género surgir no discurso dominante como nova ideologia 

legitimadora do abolicionismo.  

A análise sobre a exploração e o tráfico sexual não pode ser feita a partir de 

uma visão conservadora, unidimensional, social e culturalmente estereotipada 251, 

assente no género e na opressão das mulheres que entende a prostituição 

voluntária como uma forma de violência sobre as mulheres num mercado criado 

                                                           
250 Gail Petherson, apud Dolores Juliano, Transformaciones de la prostitución y del trabajo sexual 

…, pg. 158.  

251 Segundo os autores Boaventura de Sousa Santos, Conceição Gomes e Madalena Duarte, 
Tráfico sexual de mulheres…, 87/2009, “quando se fala em direitos humanos das mulheres 
traficadas, é necessário perceber que essas mulheres são diferentes e provêm de regiões cultural e 
socialmente diversas, ou seja, há que atender às diferenças culturais, evitando leituras 
universalizantes. Se é fundamental que o género não seja esquecido no tráfico para fins de 
exploração sexual, é imprescindível que não se caia num essencialismo que entenda as mulheres 
como categoria homogénea”.  

Numa frase do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, Por uma concepção multicultural de 
direitos humanos, Lua Nova - Revista de Cultura e Política, n°39, 1997, pg. 122, “(. . . ) as pessoas e 
os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser 
diferentes quando a igualdade os descaracteriza. ”  

É necessário que as políticas criminais tenham em conta a multiplicidade de situações vitais e a 
autonomia das mulheres que decidem dedicar-se ao trabalho sexual como uma opção entre outras 
no mercado de trabalho – cfr. Agustina Iglesias Skulj, “Políticas públicas de lucha contra la trata de 
mujeres em el contexto español: Luces y sombras”, in Sistema Penal y perspectiva de género: trabajo 
sexual u trata de personas, Granada, 2012, Editorial Comares, pg. 79.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 319 | 

e gerido por homens, onde aquelas não têm qualquer autonomia ou poder de 

ação.  

Qualquer política de combate ao tráfico e exploração sexuais, embora 

lutando contra as diversas formas de opressão das mulheres que se prostituem, 

deverá evitar submetê-las a processos de estigmatização e exclusão, respeitando a 

sua opção e os seus direitos humanos de acordo com os diferentes contextos 

culturais, “sem incorrer num discurso universalista que nos impeça de perceber 

as relações políticas, sociais e culturais que estão por detrás das suas opções, uma 

vez no país de destino”  252.  

Na atualidade, a prostituição e o trabalho sexual são protagonizados 

fundamentalmente por mulheres migrantes e/ou estrangeiras, o que vincula ao 

tratamento da exploração sexual o tema da migração.  

O exercício da prostituição nos países de destino emerge do fenómeno da 

globalização da economia que se depara com uma multiplicidade de leis e 

políticas sobre a prostituição  253, a migração e o trabalho migrante, a exigir a 

adequação da legislação nacional e das práticas jurisdicionais ao papel da vítima 

nesse contexto.  

O tráfico de pessoas, que a espaços se cruza com o lenocínio, não pode 

atualmente ser dissociado dos fluxos de globalização e migração mundial em que 

se move, grandemente responsável pelos crescentes níveis de exclusão social e a 

                                                           
252 Uma atitude progressista nesta área só pode ser, afirmam Boaventura de Sousa Santos, 

Conceição Gomes e Madalena Duarte, Tráfico Sexual de mulheres: Representações sobre ilegalidade 
e vítimação, Revista Crítica de Ciências Sociais, dezembro 2009, pg. 88, combater os nossos próprios 
preconceitos e estereótipos, numa “atitude que fortaleça a consciência colectiva destas mulheres e 
que lhes permita sair da condição de sub-humanidade em que se encontram, mediante a construção 
da sua cidadania. É este o desafio maior que o tráfico sexual coloca ao direito”.  

253 Cada Estado dispõe de forma diferente acerca da prostituição, em alguns a prostituição é 
uma profissão regulamentada, em outros é uma prática vedada, ou ainda, como é o caso de 
Portugal, é tratada como uma conduta lícita, no entanto, a exploração da prostituição é ilegal, 
tipificada pelo crime de lenocínio.  
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consequente crise do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais 

pela insuficiência de proteção no âmbito dos deveres de proteção 254.  

A liberdade de trabalho implica também a liberdade de deslocação e de 

residência no território nacional e a liberdade de emigração (liberdade de 

circulação lato sensu).  

A liberdade de escolha e exercício de trabalho, em articulação com a 

liberdade de estabelecimento ou de empresa, aponta para o direito de escolher o 

lugar, no país ou no estrangeiro, de exercício da profissão, assim se 

compreendendo a liberdade de deslocação e residência no território nacional (art. 

44º, nº1, da CRP) e a liberdade de emigração (art. 44º, nº2, da CRP) 255, direito 

consagrado no art. 13º, nº1 (liberdade de locomoção e residência) da DUDH.  

Sendo a liberdade sexual um bem jurídico plenamente disponível, se a vítima 

consente na sua deslocação para exercer a prostituição no país de destino, em 

princípio não existe exploração que ponha em perigo a liberdade sexual ainda que 

tanto possa afetar os seus direitos laborais, sobretudo quando, como sucede em 

Portugal, não se encontra regularizada a atividade dos trabalhadores do sexo.  

Havendo consentimento de quem presta o trabalho sexual, sem interferência 

de qualquer circunstância que limite a sua livre autodeterminação, como 

aconteceria com o abuso da situação de necessidade excecional da vítima, falta a 

ofensividade do ilícito para o bem jurídico (dignidade-liberdade sexual).  

Mas, sendo assim não existe razão para tratar de forma diferente o crime de 

lenocínio simples (art. 169º, nº1, do C. Penal) e o crime de tráfico sexual de 

pessoas (art. 160º, nº1, do C. Penal), não se compreendendo que apenas neste se 

encontrem tipificados os meios de execução (crime de execução vinculada)  256.  

                                                           
254 Ingo Wolfgang Sarlet, Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e os direitos 

fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência.  

255  Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 
2ª edição, 2010, anotação ao art. 47º, pg. 964 e 968.  

256 Isto porque se entende que apenas existe perigo para a dignidade-liberdade se a vítima tiver 
sido constrangida ou determinada mediante violência, intimidação ou engano, ou abuso de uma 
situação de superioridade ou vulnerabilidade para a prestação de serviços sexuais.  
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Daí ser necessário separar as verdadeiras vítimas dos crimes de lenocínio e 

tráfico sexual de pessoas daquelas que em busca de melhores condições de vida, 

escolhem, ainda que sob as estruturas materiais desiguais do capitalismo 

globalizado, a atividade da prostituição como forma de trabalho  257.  

Tanto mais que a liberdade de circulação de pessoas constitui um princípio 

estruturante do Tratado da União Europeia e de acordo com o princípio do 

tratamento nacional ou da proibição de discriminações em razão da 

nacionalidade, consagrados em geral no art. 18º e em especial no art. 49º, do T. F. 

U. E. (redenominado Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia), 

aplicável por força do art. 8º, nº4, da CRP, todos os cidadãos europeus (art. 20º, 

nº1, do T. F. U. E. ) se devem considerar titulares das liberdades fundamentais e 

análogas como sejam a liberdade de profissão/trabalho (art. 47º, nº1, da CRP) e 

de iniciativa privada/empresa (art. 61º, nº1, da CRP). Não apenas os cidadãos da 

União Europeia, mas também, por força da equiparação estabelecida no art. 15º, 

da CRP, todos os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal.  

                                                           
É o emprego destes meios que faz com que o consentimento da vítima não exclua em caso 

algum a ilicitude do facto (art. 160º, nº8, do C. Penal), posto que nestas hipóteses é criada uma 
situação de domínio que deixa a vítima à disposição do autor e assim em condições propicias para 
a exploração económica do seu trabalho sexual com violação dos seus direitos fundamentais. 

257 Flávia Inês Schilling e Fernanda Castro Souza Fernandes de Oliveira, Globalização, 
prostituição e tráfico de pessoas.  

Assim, na doutrina espanhola, entendem que o tráfico consentido de seres humanos para fins 
sexuais é um delito sem bem jurídico, por exemplo, F. Muñoz Conde, Derecho penal – Parte especial, 
Tirant, Valencia, p. 248; Gonzalo Quintero Olivares, Las normas penales españolas: cuestiones 
generales. In: M. Garcia Arán, Trata de personas y explotación sexual, p. p. 190; e A. Daunís 
Rodriguez, Sobre la urgente necesidad de una tipificación autónoma …. Disponível em: [www. indret. 
com].  

Ainda na doutrina espanhola, defendendo a incriminação do lenocínio apenas nos casos de 
prostituição de menores ou prostituição forçada, aqui incluído o abuso de uma situação de 
angustiosa necessidade - Gonzalo Quintero Olivares e Ana Isabel Pêrez Cepeda, Las normas penales 
españolas…, pg. 183 e 195.  

No mesmo sentido José Luis Diez Ripollés, La protección de la libertad sexual: insuficiencias 
actuales y propuestas de reforma, Barcelona : Bosch, 1985, pg. 171, advogando que as condutas 
relativas à prostituição apenas deverão ser sancionadas na medida em que suponham um atentado 
à liberdade sexual da pessoa prostituída, seja porque a determinam contra a sua vontade ao 
exercício da prostituição ou ao seu exercício em determinadas condições de dependência, seja 
porque a determinam ao seu exercício quando não possui capacidade de decisão nesse âmbito.  
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Essencial será, como vemos reconhecido nalguns instrumentos 

internacionais 258, distinguir a prostituição forçada e a exercida livremente.  

O primeiro instrumento internacional que se afastou da visão abolicionista e 

utilizou expressamente, pela primeira vez, a designação de prostituição forçada 

foi a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, adotada pelas 

Nações Unidas, através da Resolução 48/104, de 20 de dezembro de 1993 259.  

Na perspetiva do Protocolo de Palermo 260 relevante para o tráfico de pessoas 

é o conceito de exploração, o qual está diretamente relacionado com a ideia de 

trabalho forçado, sendo o consentimento da vítima irrelevante (apenas) nos casos 

em que foram usados os meios vinculados que tipificam o tráfico 261.  

O Protocolo de Palermo, que contém a primeira definição aceite 

internacionalmente sobre o tráfico de seres humanos, reconhece a prostituição 

                                                           
258 Sobre um panorama histórico das normativas internacionais de combate ao crime de tráfico 

de pessoas  

– cfr. Ariana Bazzano, Gênero, crime e preconceito, Interseções, Rio de Janeiro, v. 15 n. 2, p. 417-
445, dez. 2013.  

259 O seu art. 2º,al. b), introduziu pela primeira vez o termo "prostituição forçada" na definição 
de violência contra as mulheres.  

260 Convenção de Palermo, com Protocolo Adicional (Convenção das Nações Unidas contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional e o Protocolo Adicional relativo à prevenção, à repressão 
e à punição do tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças, aprovados pela Resolução 
da Assembleia da República nº32/2004, de 2 de abril, e ratificados pelo Decreto do Presidente de 
República nº19/2004, de 2 de abril).  

De acordo com o artigo 3. a. do Protocolo: A expressão “tráfico de pessoas” significa o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo 
à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos.  

261 Nos termos do art. 3º do Protocolo de Palermo, é inválido o consentimento que seja 
proveniente da ameaça ou do uso da força, ou de outras formas de coação, do rapto, da fraude, do 
abuso de autoridade, da situação de vulnerabilidade, ou ainda, aquele proveniente da entrega ou 
aceitação de benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre 
outra.  
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voluntária e forçada, focalizando nesta última o fenómeno do tráfico em torno da 

exploração sexual (art. 3º).  

O mesmo acontece no art. 4º da Convenção do Conselho da Europa relativa 

à Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos (2005), chamada Convenção de 

Varsóvia de 16 de maio de 2005 262.  

Essa definição está presente, inclusive, na Convenção nº29, de 1930, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT): “todo trabalho ou serviço exigido 

de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não tiver se oferecido 

espontaneamente”.  

Segundo a OIT 263, a exploração sexual comercial e a prostituição forçada 

englobam o conceito de trabalho forçado 264. Vale isto dizer que no caso das 

pessoas adultas, a prostituição é tida como exploração sexual comercial ou 

prostituição forçada quando se verifiquem as características do trabalho forçado, 

nomeadamente o cerceamento da liberdade, a servidão por dívida, a retenção de 

documentos e a ameaça.  

Do mesmo modo, a definição de exploração sexual para efeitos de tutela 

penal deverá aproximar-se da ideia de exploração laboral derivada da imposição 

                                                           
262 Convenção aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº1/2008, in D. R. de 14 de 

Janeiro de 2008, que entrou em vigor no dia 1 de fevereiro de 2008, cujo art. 4º define o "tráfico de 
seres humanos", para fins da referida Convenção, como “o recrutamento, transporte, transferência, 
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou o uso da força ou outras formas 
de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração deverá incluir, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos”.  

263 Relatórios Globais sobre Trabalho Forçado de 2002 e 2005 (Vasconcelos e Bolzon, 2008).  

264 Nos termos do art. 2 da Convenção da OIT (Nº29), relativo trabalho forçado ou obrigatório 
(1930), "o termo trabalho forçado ou obrigatório deverá significar todo trabalho ou serviço exigido 
de uma pessoa sob a ameaça qualquer penalidade e para o qual a pessoa não se ofereceu 
voluntariamente". Os seis seguintes elementos caracterizam uma situação de trabalho forçado: a) 
física ou violência sexual; b) restringir o movimento livre do trabalhador; c) a servidão por dívida / 
trabalho forçado; d) as deduções dos salários ou recusa em pagar ao trabalhador; e) a retenção dos 
passaportes e documentos de identidade; f) a ameaça de denúncia às autoridades.  
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de condições abusivas de trabalho  265, como a falta de remuneração ou abaixo de 

mínimos legais, horários de trabalho prolongados, falta de descanso semanal, 

imprecisão ou modificação permanente na definição das tarefas ou o trabalho em 

condições perigosas  266.  

                                                           
265 Recorda-se aqui a Reforma do Código Penal Espanhol, cujo sistema jurídico-penal abandonou 

a criminalização do lenocínio simples em 1995 com a publicação da LO 10/1995, de 23 novembro 
(BOE nº281 de 24 de novembro), assim se mantendo até hoje na jurisprudência consolidada do 
Tribunal Supremo, apesar de ter mantido a incriminação da conduta daquele que, abusando de uma 
situação de superioridade do agente ou de necessidade da vítima, a determina a exercer a 
prostituição ou manter-se nela.  

A Reforma de 1999, com a LO 11/99, de 30 de abril, veio acrescentar o abuso de uma situação 
de vulnerabilidade da vítima, enquanto a Reforma de 2015, aprovada pelo LO 1/2015, de 30 de 
março, consolidando os esforços interpretativos da jurisprudência espanhola sobre as alterações da 
Reforma de 2003, através da LO 11/2003, de 29 de Novembro, no sentido de se exigir um plus de 
lesividade maior que o derivado da mera participação lucrativa na prostituição de outra pessoa, 
passou a incriminar o comportamento daquele que lucre com a exploração da prostituição de outra 
pessoa, ainda que com o consentimento desta, presumindo-se haver exploração quando concorra 
algumas das seguintes circunstâncias:  

a) a vítima se encontre numa situação de vulnerabilidade pessoal ou económica (entendida 
esta como falta de uma alternativa real e aceitável, senão o exercício da prostituição, como sucede 
com a mulher migrante com problemas económicos, sem emprego, que se encontra desenraizada 
familiar e socialmente, desconhecendo o idioma, sem acesso aos recursos institucionais, que 
assumiu uma dívida importante perante quem trabalha ou aquele que facilitou a sua deslocação, 
sem poder regressar ao seu país de origem, numa situação de permanência irregular administrativa, 
com engano inicial sobre as condições de exercício da atividade, privada da liberdade e da respetiva 
documentação (passaporte) – Cfr. Alberto Daunis Rodríguez, La nueva criminalización del 
proxenetismo, in Revista Penal, n. º 36. - Julio 2015, pg. 114-6, alertando para a necessidade de se 
provar, caso a caso, que a vítima não tinha outra alternativa, ainda que através do recurso aqueles 
factos indiciários dessa dependência);  

b) que se imponha para o seu exercício condições gravosas, desproporcionadas ou abusivas 
(centrando a incriminação na exploração laboral da prostituta pelos empresários ou proxenetas e 
não tanto na sua exploração sexual, que aproveitam a falta de regulamentação da prestação sexual 
e a desproteção jurídica da prostituta para lhe impor condições de trabalho abusivas: remuneração 
inadequada ou insuficiente, horário desproporcionado, ausência de dias livres ou de baixa laboral – 
Cfr. Maria Luísa Maqueda Abreu, Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la 
explotación sexual, Diario La Ley (6430), 2006, pg. 3, e da mesma Autora, Prostitución…, pg. 119.  

Aqui entroncam situações como a prostituição aquartelada, imposição de multas, condições de 
insalubridade, restrições da liberdade pessoal, sujeição a vigilância, horários abusivos e retenção de 
documentação – cfr. Patricia Fernández Olalla, Delitos relativos a la prostitución y su relación con la 
trata de seres humanos”.  

266 María Inés Pacecca, in Trabajo, explotación laboral, trata de personas: Categorías en cuestión 
en las trayectorias migratórias, Rev. Inter. Mob. Hum. , Brasília, Ano XIX, nº 37, 2011, pg. 152.  
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Todos estes instrumentos internacionais, apesar da sua ambiguidade em 

torno de algumas conceitualizações de modo a acomodar as políticas 

heterogéneas dos diferentes Estados outorgantes em relação à prostituição, 

convergem na distinção entre esta e a exploração sexual, entre a migração e o 

tráfico de pessoas, conceitos centrados nas condições em que são exercidos o 

comércio e a exploração do trabalho.  

Não é a prostituição em si, mas as condições de exploração, engano, coerção, 

abuso de autoridade ou vulnerabilidade e/ou outros meios ilícitos que ocorrem 

no trabalho do sexo, como noutras formas de trabalho consentido, que são 

fundamentais para caraterizar a vítima de tráfico e exploração sexual e, assim, 

desvirtuar o seu consentimento  267. Daí que nem toda a atividade sexual comercial 

seja exploração sexual.  

Concluir-se-á, então, no concernente ao crime de lenocínio pela necessidade 

de adequação do tipo penal aos preceitos instituídos pelos aludidos instrumentos 

jurídicos internacionais, tal qual ocorreu no direito interno com o crime de tráfico 

de seres humanos para fins de exploração sexual, demonstrando, assim, uma real 

preocupação com o bem jurídico em causa (a liberdade e autodeterminação 

sexual).  

Por tudo isto, não colhe a argumentação trazida pelos recentes acórdãos do 

Tribunal Constitucional (Ac. TC n. º641/2016, de 21/11 (Fernando Ventura), e 

Ac. TC n. º178/2018, de 10/04 (Maria Clara Sottomayor)), sobre a legitimação da 

incriminação do lenocínio simples como antecipação da tutela penal do tráfico de 

pessoas para exploração sexual, como se neste não estivessem tipificados, aliás, 

desde a reforma do Código Penal pelo DL nº48/95, de 15 de março, os meios 

                                                           
267 Neste sentido, Kamala Kempadoo, in “Mudando o debate sobre o tráfico de mulheres”, 

cadernos pagu (25), julho-dezembro de 2005, pg. 62. Também assim Giovanna Frisso, 
“Especialmente mulheres: reflexões sobre autonomia individual e a caracterização do tráfico como 
crime organizado internacional”, 2011, pg. 87, advogando que “a caracterização do tráfico não se 
dá pela opção por migrar para trabalhar na indústria do sexo, mas nos elementos de fraude e coação 
que se relacionam à esperança de uma vida melhor”. 
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vinculados de execução que traduzem a essencialidade do desvalor da ação e do 

bem jurídico eminentemente pessoal aqui protegido.  

Não se pode acompanhar essa justificação que relaciona o tráfico e a 

prostituição para obstar à legalização desta e à consagração dos direitos dos 

trabalhadores do sexo, pois é o legislador penal que consente a migração de 

pessoas para o exercício da prostituição voluntária 268, sem ver nisso qualquer 

problema de desigualdade ou violência de género, mas cuja exploração, uma vez 

entrado em Portugal, se pretende punir, a jusante, pela via do lenocínio simples.  

Como não é verdade que a descriminalização do lenocínio e a regulação do 

trabalho sexual incremente o tráfico, a exploração sexual ou mesmo a 

prostituição, como não incrementou o aborto ou o consumo de droga a 

descriminalização da interrupção voluntária da gravidez ou do consumo de 

estupefacientes.  

Neste sentido a criminalização do lenocínio não pode ser validamente 

defendida pelo Tribunal Constitucional para controlar o fluxo de pessoas 

traficadas, sabido que no tráfico a exploração sexual começa quando o migrante 

chega ao destino.  

Se não basta uma prostituta movimentar-se internacionalmente para que o 

caso seja qualificado como tráfico, tão pouco o trabalho sexual pode ser 

entendido, sem mais, como exploração sexual.  

Nem a tão receada dificuldade probatória entre a prostituição livre e forçada, 

ou mesmo a complexidade da definição dos instrumentos legais adequados ao 

combate ao tráfico, obstaculizou à exigência da ação vinculada no crime de tráfico 

de seres humanos.  

Nem se veja no lenocínio simples uma forma de violência contra as mulheres, 

como arvorou o recente Ac. TC n. º178/2018, de 10/04 (Maria Clara 

Sottomayor)), como se de um crime de género se tratasse, pois, apenas a 

                                                           
268 A conduta do agente não é punida como crime de tráfico quando a pessoa aceita praticar, 

em país estrangeiro, a prostituição, de forma livre, consciente e esclarecida, sem qualquer tipo de 
condicionalismos e constrangimentos impostos pelo agente que a conduz a esse país.  
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“prostituição forçada” (e não também a voluntária) poderá ser entendida como 

tal  269.  

Tão pouco se compreende que no triângulo da exploração sexual, onde 

existe uma forte interligação do proxeneta, cliente e prostituta  270, o primeiro seja 

o único a quem é apontada a sanção penal, a pretexto de facilitar a desigualdade e 

violência de género que os demais materializam.  

Não se pode aceitar que a mulher prostituta não possa dispor livremente do 

seu corpo, como expressão do direito à autonomia individual e da liberdade de 

ação (art. s 26º, nº1, e 27º, nº1, da CRP)  271.  

Mas, se assim é, como se crê, como argumentar concomitantemente com a 

instrumentalização e dominação do género que voluntariamente se prostitui, sem 

                                                           
269 O termo “violência contra as mulheres” foi definido pela citada Declaração sobre a 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres de 1993, como sendo qualquer ato de violência de 
género que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual ou psicológico ou sofrimento para as 
mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade, quer ocorra 
em público quer na vida privada (art. 1º).  

Também a Convenção do Conselho da Europa sobre a prevenção e combate à violência contra 
as mulheres e a violência doméstica, adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011, define no art. 3º: 
a) «Violência contra as mulheres» constitui uma violação dos direitos humanos e é uma forma de 
discriminação contra as mulheres, abrangendo todos os atos de violência de género que resultem, 
ou possam resultar, em danos ou sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos para as 
mulheres, incluindo a ameaça de tais atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade, tanto na 
vida pública como na vida privada; d) «Violência de género exercida contra as mulheres» abrange 
toda a violência dirigida contra a mulher por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente as 
mulheres”. No âmbito da violência sexual, o seu art. 36. º, impõe a criminalização da conduta de 
quem intencionalmente praticar consigo ou levar a praticar com terceiro atos de natureza sexual 
não consentidos, entendido o consentimento “como manifestação da vontade livre da pessoa, 
avaliado no contexto das circunstâncias envolventes”.  

270 Naturalmente que a prostituição funciona como um negócio, no qual os proxenetas agem 
por forma a garantir ou aumentar os respetivos mercados e os lucros, onde os clientes 
(compradores de sexo) desempenham um papel decisivo, uma vez que garantem a procura neste 
mercado.  

271 M. López Precioso, Debate feminista: teorias, prácticas y realidades, Prostitución y trata, 
Serra (coord. ), Tirant lo Blanch, 2007, pg. 91, interrogando se não é o mesmo o domínio que se 
reivindica sobre o corpo das mulheres em relação à sua liberdade sexual, à sua integridade física e 
ao seu direito a decidir a maternidade, que o domínio sobre o corpo para que este seja o 
instrumento que permita o sustento.  
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que isso coloque a descoberto as visões contraditórias do feminismo radical sobre 

uma realidade social que interessa analisar para além da legalidade vigente.  

Alimentando a ilusão do controlo estatal da prostituição, sob a insofismável 

confusão com a exploração sexual, a criminalização do lenocínio simples mais não 

serve do que perpetuar a desigualdade entre mulheres e homens, agravando-a 

numa lógica de ocultação e clandestinidade da prostituição, onde melhor se move 

a criminalidade organizada 272, sem condenar as violações de direitos humanos 

que entretanto ocorrem com os profissionais do sexo durante o seu trabalho 

voluntariamente exercido, dissuadindo todo o tipo de denúncia de situações de 

exploração sexual.  

Nesta perspetiva de género, em nome da defesa das Mulheres no seu 

conjunto sacrificam-se aquelas a quem se nega o reconhecimento da sua liberdade 

para se prostituir e mesmo emigrar para esse fim, impondo-lhe medidas de 

proteção, nomeadamente a criminalização, que ninguém reclamou, sob o estigma 

delas próprias serem responsáveis pela desvalorização do seu género 273.  

No domínio da prostituição voluntária, a incriminação do lenocínio, ao 

coartar a liberdade e autodeterminação da mulher, o que faz é manter, numa 

lógica abolicionista, uma tradição que afirma a desigualdade de género, o 

incremento da vitimização, o estigma social, a discriminação e a clandestinidade 

própria do espaço de indefesa da suposta vítima, negando à mulher a capacidade 

de discernimento, autonomia e liberdade no exercício da sexualidade e domínio 

sobre o próprio corpo, assim atentando de forma discriminatória contra a 

igualdade e liberdade sexual da mulher em relação ao homem.  

Tudo como se na prostituição voluntária não fosse enganador afirmar-se, na 

perspetiva da violência e desigualdade de género, que os homens atuam de forma 

                                                           
272 Maria Luísa Maqueda Abreu, Prostitución, …, pg. 31, recordando que a proibição do trabalho 

sexual apenas serve para fortalecer as estruturas organizadas da indústria do sexo e incrementar os 
seus benefícios, num quadro normativo onde as verdadeiras perdedoras são as mulheres que ficam 
marcadas no imaginário coletivo sob o signo de uma vitimização extrema que as priva do 
reconhecimento da sua autonomia e da sua capacidade de agência.  

273 Maria Luísa Maqueda Abreu, “? Que passa con la prostitución de las mujeres ? Algunas 
reflexiones desde un discurso de los derechos”.  
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livre, autónoma e responsável pelos seus atos, enquanto as mulheres se presumem 

sociologicamente forçadas, induzidas ou enganadas 274.  

Trata-se de um dogma argumentativo perverso que coloca à evidência que o 

problema de género associado à prostituição é uma etiqueta puramente 

quantitativa, dado que a grande maioria da procura é feita pelos homens e a oferta 

pelas mulheres, mas que desapareceria se aumentasse a demanda da prostituição 

por parte das mulheres.  

  

13. As restrições dos direitos fundamentais e a liberdade de 

conformação do legislador 

 O problema das restrições dos direitos fundamentais interessa ao legislador, 

mas também aos tribunais sabido que a vinculação aos direitos, liberdades e 

garantias implica, por um lado, a interpretação, a integração e a aplicação de 

modo a conferir-lhe a maior efetivação, por outro lado, a não aplicação dos 

preceitos legais que os violem, por via dos mecanismos de apreciação da 

inconstitucionalidade (art. 204º, da CRP).  

Contudo, ao aferir-se da compatibilidade de uma norma legislativa não deve 

pôr-se em causa a liberdade de conformação do legislador ou a discricionariedade 

legislativa.  

O intérprete, aplicador ou julgador não deve substituir-se ao legislador, 

impondo, no caso, a sua ideia de razoável, justo ou oportuno.  

Por isso, ainda que o poder judiciário deva zelar pela efetivação dos direitos 

fundamentais, o seu controlo deve ser de carácter negativo, perguntando-se se a 

opção do legislador se apresenta intolerável ou inadmissível de uma perspetiva 

jurídicoconstitucional.  

O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no 

título II e aos direitos fundamentais de natureza análoga (art. 17º, da CRP), o que 

                                                           
274 Dolores Juliano, Transformaciones de la prostitución y del trabajo sexual…, pg. 160.  
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nos reconduz à distinção entre os direitos, liberdades e garantias do título II, parte 

I, e os direitos económicos, sociais e culturais do título III, da parte I.  

O art. 18º, da CRP, pilar estruturante do Estado de direito democrático, 

contém os princípios materiais mais relevantes dos direitos, liberdades e 

garantias, destacando-se: - a aplicação imediata dos preceitos constitucionais 

(nº1, 1ª parte) 275; 

- a vinculação de todas as entidades públicas (nº1, 2ª parte)  276;  

- a vinculação das entidades privadas (nº1, 3ª parte) 277;  

- a reserva de lei (nº2) 278; 

                                                           
275 A revelar desde logo a possibilidade de invocação imediata destes direitos, por força da 

Constituição, ainda que haja falta ou insuficiência de lei regulamentar, o que reduz a margem de 
liberdade de conformação do legislador ordinário na respetiva regulamentação quando comparada 
com aquela de que dispõe quando trata de normas constitucionais programáticas.  

Mesmo nos casos em que a Constituição remete para a lei a regulamentação de certo direito ou 
instituto, usando a expressão “nos termos da lei” ou equivalente, como sucede no art. 61º, nº1, da 
CRP (iniciativa económica), o legislador não o pode fazer livremente, antes terá lhe conferir um 
conteúdo conforme com o sentido objetivo da norma constitucional – cfr. Jorge Miranda e Rui 
Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 2ª edição, 2005, anotação ao 
art. 18º, pg. 152-4.  

Na delimitação do âmbito do próprio direito fundamental, questão distinta da restrição do 
exercício de direitos fundamentais, a liberdade de conformação do legislador terá sempre como 
limite a garantia de um mínimo de conteúdo útil e constitucionalmente relevante do direito 
legalmente delimitado.  

A questão convoca-nos para o problema das “restrições não expressamente autorizadas pela 
Constituição”, as quais resultam da necessidade de conjugar ou compatibilizar os direitos 
fundamentais com outros direitos ou bens constitucionais.  

276 Surgindo à cabeça o Estado em sentido estrito, aqui incluído o legislador (impedindo-o de 
criar normas incompatíveis com os direitos fundamentais, sob pena de inconstitucionalidade), a 
administração (obrigando-a a respeitar e dar satisfação aos direitos fundamentais) e os tribunais 
(obrigando-o a decidir o direito em conformidade com as normas que estabelecem os direitos, 
liberdades e garantias, no exercício do direito e dever de fiscalização da constitucionalidade das leis, 
desaplicando-as quando violarem as normas constitucionais – art. 204º, da CRP).  

277 O que nos transporta para a eficácia horizontal dos direitos, liberdades e garantias impondo 
não apenas ao Estado, mas a todas as entidades privadas o dever de não perturbar ou impedir o 
exercício dos direitos fundamentais.  

278 A reserva de competência legislativa parlamentar, dado que o art. 165º, nº1, al. b), da CRP, 
não contém qualquer ressalva, aplica-se a todos os aspetos do regime dos direitos, liberdades e 
garantias e não apenas às suas restrições legais. Reserva de lei aqui entendida, quer em sentido 
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- o carácter restritivo das restrições (nº2 e 3) expresso na 

proporcionalidade (nº2, 2ª parte), generalidade e abstração de lei restritiva (nº3, 

1ª parte), proibição de lei restritiva retroativa (nº3, 2ª parte) e garantia do 

conteúdo essencial (nº3, 3ª parte) 279.  

Os direitos fundamentais não são direitos absolutos. Estão sujeitos a 

restrições no seu âmbito de proteção  280.  

Contudo, essas restrições não podem ficar à disposição do legislador ou do 

julgador, sob pena de se verem esvaziadas de sentido.  

É evidente a necessidade de limites às restrições dos direitos fundamentais 

no âmbito da liberdade de conformação do legislador  281. Servindo os direitos 

fundamentais à concretização da dignidade da pessoa humana, da autonomia 

individual e da criação das condições do livre desenvolvimento da personalidade, 

as restrições que afetam um direito fundamental projetam-se sobre as 

possibilidades de desenvolvimento da personalidade e da liberdade individual  282.  

                                                           
material, o que significa que os direitos, liberdade e garantias não podem ser restringidos (ou 
regulados) senão por via de lei e nunca por regulamento, quer em sentido formal, o que traduz que 
os direitos, liberdades e garantias só podem ser regulados por lei da Assembleia da República ou, 
nos termos do art. 165º, da CRP, por decreto-lei governamental devidamente autorizado, nos casos 
em que não está excluída essa delegação (art. 164º, da CRP).  

279 O último pressuposto material da legitimidade das leis restritivas dos direitos fundamentais 
consiste em não poderem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 
constitucionais. Lembrando que o conteúdo essencial tem de ser procurado na Constituição e não 
na lei, Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra Editora, 
2005, anotação ao art. 18º, pg. 163, esclarece que é a lei que deve ser interpretada de acordo com 
a Constituição e não o inverso.  

280 Entendidas estas, segundo Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos fundamentais …, pg. 
157, como qualquer ação ou omissão dos poderes públicos (Legislativo, Administrativo e Judiciário) 
ou de particulares que afete desvantajosamente o conteúdo de um direito fundamental, reduzindo, 
eliminando ou dificultando o bem nele protegido e as possibilidades de sua fruição por parte dos 
titulares reais ou potenciais do direito fundamental, bem como enfraquecendo deveres e 
obrigações que da necessidade da sua garantia e promoção resultem para o Estado.  

281 Entendida como o espaço de discricionariedade dentro do qual o legislador pode escolher, 
na ponderação dos princípios e valores constitucionais, o conteúdo das decisões a tomar num 
espetro de decisões viáveis.  

282 Jorge Reis Novais, As restrições aos direitos fundamentais …, pg. 709.  
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Aqui chegados, o problema situa-se no domínio do controlo constitucional 

das restrições dos direitos fundamentais, sabido que a Constituição, nos seus art. 

s 18º, nº2 e 3, e 165º, nº1, al. b), lhes estabelece limites de natureza formal, 

orgânica e material  283.  

Ora, no plano material, o critério decisivo para aferir da legitimidade 

constitucional das restrições, mesmo quando expressamente autorizadas pela 

Constituição, é o princípio da proporcionalidade, pressuposto material relevante 

para a restrição legitima de direitos, liberdades e garantias, que envolve três 

vetores 284 : 

- adequação ou idoneidade, a significar que a restrição deve representar um 

meio adequado ou idóneo para a prossecução dos fins visados pela lei 

(salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos). O meio 

escolhido, ainda que produza uma limitação ou restrição a um direito 

fundamental, deve ser em geral 285 apto ou idóneo a atingir a promoção de bens, 

interesses ou valores visada pelo legislador 286. Se a restrição do direito 

                                                           
283 Os requisitos constitucionalmente exigidos de forma expressa são a reserva de lei 

parlamentar, o princípio da necessidade ou da indispensabilidade da restrição, a generalidade e a 
abstração da lei restritiva, a proibição de efeitos retroativos e a garantia do conteúdo essencial dos 
preceitos constitucionais.  

284 Vetores que devem ser analisados subsidiariamente, de tal modo que o exame da 
necessidade só é necessário se no caso concreto a medida restritiva se mostrar adequada; a análise 
da proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, só é imprescindível se a medida restritiva 
passar o critério da adequação e da necessidade.  

285 Não se trata de comprovar a efetividade prática dessa relação meio-fim, mas antes e só de 
um juízo de prognose de razoabilidade, de tal modo que o meio escolhido pelo Estado se apresente, 
em condições normais de vida e no momento em que se leva a cabo a medida, como sendo 
previsivelmente apto para alcançar o fim de interesse público perseguido.  

O controlo da idoneidade da medida restritiva, escreve Jorge Reis Novais, As restrições aos 
direitos fundamentais …, pg. 736 e 739, “ refere-se exclusivamente à aptidão objetiva ou formal de 
um meio para realizar um fim e não a qualquer avaliação substancial da bondade intrínseca ou da 
oportunidade da medida restritiva”, de tal modo que a restrição só será inidónea quando, num juízo 
“ex ante”, de acordo como os conhecimentos empíricos e científicos disponíveis no momento da 
sua aprovação, se mostre totalmente inapta para, de algum modo, contribuir para alcançar o fim 
por ela visado.  

286 Lembrando que é requerida apenas uma eficiência mínima, Vitalino Canas, O princípio da 
proibição do excesso…, pg. 613 e 1283, sublinha ainda que este juízo sobre as virtudes e aptidões 
intrínsecas da norma é formado na base de apreciações empirico-analiticas e técnico-finalísticas 
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fundamental não for adequada à produção do resultado almejado, ou seja, não 

viabilizar a proteção de outro direito fundamental, tal restrição é indevida por 

ofender o princípio da adequação, não sendo necessário, nesse caso, aferir dos 

restantes subprincípios;  

- a necessidade ou exigibilidade, ou seja, entre todas as possíveis medidas 

aptas a realizar, de forma igualmente eficaz, o fim pretendido, deve ser escolhida 

a menos agressiva para o titular do direito; só será válida a restrição de um direito 

quando por meio de uma medida menos gravosa não for possível alcançar o 

mesmo resultado 287. Numa definição de recorte essencialmente negativo que 

compara graus de satisfação e de interferência, um meio necessário é aquele cuja 

alternativa(s) não é consideravelmente menos interferente e/ou não promete 

intensidade de satisfação aproximadamente igual ou superior 288;  

- proporcionalidade em sentido estrito ou razoabilidade, isto é, os meios 

legais restritivos e os fins obtidos devem situar-se numa “justa medida” ou 

proporção, seja entre bens, seja entre meios e fins, estando vedadas as medidas 

legais restritivas desproporcionais, excessivas, em relação aos fins obtidos. Deve-

se analisar se os resultados positivos obtidos superam as desvantagens decorrentes 

da restrição de um ou outro direito “para todos aqueles que são especialmente 

afetados pelo seu conteúdo”. Numa relação custo-benefício entre o resultado 

obtido pelo emprego do meio escolhido e a restrição do direito fundamental dele 

                                                           
próprias de uma racionalidade cognitivo-instrumental e características da ciência, da técnica e da 
experiência.  

287 Sendo objetivo do princípio da proporcionalidade limitar a atuação do Estado para tutelar os 
direitos do cidadão, a necessidade implica que se adote a medida que menos limite o direito 
fundamental, entre as várias adequadas ao fim almejado. De outro modo, ter-se-á como provado 
que a escolha do Estado foi desnecessariamente excessiva.  

288 Visto assim o requisito da necessidade, num critério negativo, cabe ao opositor da norma e 
não ao legislador o ónus de provar que existe “um meio menos interferente com intensidade de 
satisfação igual ou superior ao adotado pelo legislador, pelo que este é desnecessário” – cfr. Vitalino 
Canas, O princípio da proibição do excesso…, pg. 652-3.  
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decorrente, exige-se, então, que haja um equilíbrio entre o grau de restrição e o 

grau de realização do princípio contraposto 289.   

                                                           
289 “A importância do fim, obrigatoriamente legitimo, prosseguido pela restrição e a medida da 

sua realização através do meio escolhido devem estar numa relação razoável, proporcional, 
adequada à medida e importância dos efeitos danosos produzidos na esfera do titular do direito”, 
o que, segundo Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, …, pg. 280-1, 
remete para uma ponderação de bens entre os valores em questão.  

Numa definição ilustrativa da proporcionalidade, Maria Lúcia Amaral, A Forma da República…, 
pg. 186, refere: “Não se utilizam canhões para atirar a pardais: as vantagens (obtidas por todos) 
através da medida estadual devem ser proporcionais às desvantagens que tal medida tenha 
eventualmente causado a alguns membros da comunidade jurídica, de tal modo que o peso da 
decisão pública nunca venha a exceder o quantum requerido pela prossecução do seu fim”.  
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Se, nessa “ponderação da intensidade dos efeitos sacrificiais e da intensidade 

dos efeitos de satisfação dos bens, interesses ou valores em colisão”, se concluir 

que os encargos ou sacrifícios impostos pela restrição se sobrepõem “de forma 

desmesurada ou desproporcionada” aos benefícios por ela prosseguidos, vistos 

uns e outros do ponto de vista jurídico e das suas consequências ou resultados 

materiais 290, então, estamos perante um “excesso na atuação estadual” 291.  

Do princípio da proporcionalidade decorre a proibição do excesso (visando 

impedir que o Estado, para a efetivação do seu dever de proteção, acabe por afetar 

de modo desproporcional um direito fundamental através de medidas restritivas 

do mesmo), mas também a proibição de insuficiência de proteção (visa impedir que 

o Estado deixe de atuar ou tome uma medida insuficiente para proteger de forma 

adequada um direito constitucional).  

Especialmente no caso dos direitos sociais, onde a insuficiência de proteção 

e promoção causa impacto mais direto e expressivo nos cidadãos, os responsáveis 

pela efetivação de direitos fundamentais devem observar os critérios da 

adequação (aptidão do meio para a consecução da finalidade almejada), 

necessidade (menor sacrifício do direito restringido) e da proporcionalidade em 

sentido estrito (avaliação da relação custo-benefício entre os meios e os fins), 

respeitando sempre o núcleo essencial do direito restringido, sem desguarnecer, 

a pretexto de promover algum direito, a proteção minimamente eficiente de 

realização e de garantia de outro(s) 292.  

Ora, na ponderação das vantagens e desvantagens da incriminação do 

lenocínio simples, a opção do legislador não é claramente a menos gravosa para 

os direitos fundamentais dos sujeitos afetados, atenta a pluralidade e o grau de 

afetação de todos os sobreditos direitos sacrificados. Numa avaliação onde não 

                                                           
290 Vitalino Canas, O princípio da proibição do excesso…, pg. 309 e 949.  

291 Maria Lúcia Amaral, in A Forma da República, cit. , p. 189.  

292 Ingo Wolfgang Sarlet, in Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um 
balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988, recordando que no contexto específico dos 
direitos sociais, a proibição de insuficiência assume particular ênfase no plano da dimensão positiva 
(prestacional) dos direitos fundamentais.  
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pode ser desconsiderado o consentimento da suposta vítima 293, a proibição 

genérica do lenocínio é desnecessária ao provocar efeitos mais restritivos dos 

direitos fundamentais e da própria liberdade em geral, sem garantir um acréscimo 

de eficácia na proteção da liberdade e autodeterminação sexual.  

Como não é proporcional, numa relação custo-benefício, o resultado 

almejado com a incriminação (meio escolhido para acautelar o perigo de lesão do 

bem jurídico da liberdade e autodeterminação sexual) e as restrições 

fundamentais dela decorrentes.  

A proteção forçada imposta de forma vaga e indeterminada pela 

incriminação do lenocínio simples acarreta, além da limitação arbitrária, gratuita 

e desproporcionada dos vários direitos fundamentais, o efeito perverso de arredar 

ela própria a liberdade e autodeterminação sexual de quem se prostitui de forma 

livre e esclarecida 294, assim convertendo o correspondente direito no seu 

contrário, isto é, num verdadeiro dever do respetivo titular, vinculando-o à 

preservação do bem jurídico contra a sua vontade, quando é de esperar que os 

deveres estaduais de proteção sejam bem recebidos por quem deles beneficia 295.  

Para acautelar o risco de lesão de um direito fundamental (liberdade sexual), 

focado na inviabilização jurídica de um terceiro poder tirar partido da conduta do 

titular do direito fundamental, o legislador ordinário sacrifica antecipadamente, 

mas de forma efetiva, vários outros direitos fundamentais, inclusivamente aquele 

                                                           
293 Neste particular não pode deixar de se atender à “sensibilidade subjetiva dos interessados, 

pois o que, normal e objetivamente, pode ser considerado um meio menos restritivo pode, do ponto 
de vista do afetado, ser sentido como meio mais gravoso” – cfr. Jorge Reis Novais, As restrições aos 
direitos fundamentais …, pg. 744.  

294 Figueiredo Dias/Maria João Antunes, “Da inconstitucionalidade da tipificação do lenocínio 
como crime de perigo abstrato”, …pg. 130. 

295  Jorge Pereira da Silva, Deveres do Estado de Protecção …, pg. 335 e 483, salientando de 
forma ilustrativa o efeito bumerangue desta proteção forçada de bens jusfundamentais contra os 
sujeitos protegidos, promovendo a revolta dos direitos fundamentais contra os seus titulares.  
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da liberdade sexual, o que além de desnecessário e contraditório 296 é também 

desproporcional e desrazoável 297.  

No mínimo haverá de se aceitar, como concluiu o Ac TC nº134/2020, de 

3/03, que no lenocínio simples o sacrifício imposto à liberdade e 

autodeterminação sexual é equivalente ao benefício obtido, o que seria bastante 

para reconhecer o desequilíbrio da incriminação ou mesmo a sua 

desrazoabilidade do ponto de vista de quem a sofre 298.  

Mas, avaliadas, por um lado, todas as desvantagens que a incriminação 

acarreta para os empresários e trabalhadores do sexo e, por outro lado, os 

benefícios que dela decorrem desde logo para quem se prostitui, posto que 

nenhum interesse público se vislumbra, facilmente se chega à conclusão que os 

sacrifícios sentidos pelos destinatários da proteção da norma excedem, de forma 

desmesurada ou desproporcionada, os benefícios por si alcançados, num claro 

excesso de atuação do Estado.  

Excesso que ocorre com violação do direito fundamental à disposição sobre 

o próprio corpo, o qual é corolário da autonomia individual e da liberdade de ação 

                                                           
296 Na prostituição livre é um contrassenso invocar a necessidade de proteção da liberdade 

sexual para a reprimir. Se a dignidade é inseparável da liberdade, também não há nada mais 
degradante do que não ser reconhecido como sujeito capaz de adotar decisões livres, conscientes 
e responsáveis para a sua vida, mal se compreendendo que essa doutrina geral não valha, sem 
qualquer preconceito social, nem prejuízo de vulnerabilidade, para o trabalho sexual -Maria Luísa 
Maqueda Abreu, Prostitución, …, pg. 141-2.  

297 Aceitando-se aqui a relevância da autonomização do critério da razoabilidade, centrado na 
“apreciação do impacto dos efeitos negativos na esfera jurídica do(s) indivíduo(s) afetado(s), com 
vista a verificar se são toleráveis, independentemente dos efeitos positivos que se produzam”.  

Com efeito, “um ato com caraterísticas gerais e abstratas pode ser adequado, necessário e 
objetivamente não desproporcional e, todavia, ser desrazoável, por a sua incidência na esfera 
pessoal de um indivíduo ser inadmissível ou intolerável por razões essencialmente atinentes à sua 
subjetividade ou ao impacto subjetivo da medida” – cfr. Vitalino Canas, O princípio da proibição do 
excesso…, pg. 1188.  

298 Uma restrição pode ser adequada ou pelo menos não desproporcional e, ainda assim, 
constituir “uma restrição inadmissível ou intolerável do ponto de vista de quem a sofre e por razões 
essencialmente atinentes à sua subjetividade”, ao colocar o(s) afetado(s) numa “situação 
quantitativa ou qualitativamente desrazoável à luz dos ditames da protecção da liberdade e 
autonomia individual e do relacionamento Estado/cidadão em Estado de Direito- cfr. Jorge Reis 
Novais, As restrições aos direitos fundamentais …, pg. 766.  
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(art. s 26º, nº1, e 27º, nº1, da CRP), senão mesmo do direito ao respeito da vida 

privada que amplamente tem servido ao Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem para ver protegido no art. 8º, da C. E. D. H. , aquele direito em casos tão 

diferentes, no domínio das relações sexuais, como o das práticas incestuosas  299, 

práticas sadomasoquistas  300 e da discriminação da orientação sexual  301.  

  

14. A renúncia aos direitos fundamentais e os limites da sua 

proibição  

 Da dignidade da pessoa humana e do princípio da autonomia e de 

autodeterminação individual decorre o poder de o titular dispor do direito 

fundamental, inclusivamente no sentido de a ele renunciar, quando dessa 

posição, no quadro da livre conformação da sua vida, espera retirar benefícios que 

de outra forma não obteria 302.  

                                                           
299 Caso Stübing c. Alemanha, de 12. 04. 2012 acesso em:http://hudoc. echr. coe. int/eng?i=001-

110314.  

300 Caso  K. A.  et  A. D.  c.  Belgique,  de  17. 02. 
2005,  §83  e  84:  acesso  em http://hudoc. echr. coe. int/eng?i=001-68354, 
neste se reconhecendo que o direito de ter relações sexuais, mesmo com violência, está 
compreendido no direito a dispor sobre o próprio corpo, como parte integrante da noção de 
autonomia pessoal, de tal modo que, ressalvadas as razões particularmente sérias do art. 8º §2, da 
C. E. D. H. , o direito penal não pode intervir no domínio das práticas sexuais consentidas que 
resultam do livre arbítrio dos indivíduos, sob pena de ingerência dos poderes públicos no domínio 
da sexualidade.  

 O  referido  acórdão  do  TEDH  deixou  claro,  recorda  Jean-Pierre 
Marguénaud, Liberté sexuelle et droit de disposer de son corps, in Droits, Revue Française de 
Théorie, de Philosophie et de Cultures Juridiques, Paris, nº49 (2009), pg. 23, que em nome da 
autonomia pessoal e do direito à disposição do seu corpo, cada indivíduo pode sujeitar-se às 
atividades sexuais que bem entender, mesmo quando física ou moralmente prejudiciais ou 
perigosas para a sua pessoa.  

301  Caso Smith et Grady c. Royaume-Uni, 27. 09. 1999,. . . §89; acesso emhttp://hudoc. echr. 
coe. int/eng?i=001-58408, mantendo o TEDH a jurisprudência iniciada com o acórdão Dudgeon c/ 
RU de 22. 10. 1981, ambos contra a discriminação da homossexualidade consentida entre adultos, 
que passou a compreender a liberdade sexual no âmbito do direito ao respeito da vida privada (art. 
8º, nº1, da CEDH).  

302 Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, …, pg. 235.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58408
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A pessoa que renuncia fá-lo porque espera obter um benefício com a conduta 

renunciativa, benefício esse que considera ser mais valioso do que a preservação 

do direito fundamental em si mesmo.  

E ainda que se traduza numa afetação negativa desse direito fundamental, a 

renúncia não deixa de ser expressão da realização desse direito, posto que esta 

inclui, em alguma medida, a possibilidade de se dispor dele nomeadamente no 

sentido da sua limitação.  

A renúncia 303 é também uma forma de exercício do direito fundamental. A 

realização de um direito fundamental inclui a possibilidade do titular dispor dele 

se, quando e como entender, inclusive no sentido da sua autolimitação enquanto 

expressão genuína do direito de autodeterminação e livre desenvolvimento da 

personalidade individual.  

Através da renúncia, o indivíduo prossegue também “a realização de fins e 

interesses próprios que ele considera, no caso concreto, mais relevantes que os 

fins realizáveis através de um exercício positivo do direito" 304.  

Nesse sentido a renúncia encontra fundamentação jurídica nos próprios 

direitos fundamentais em especial, ou seja, no conteúdo de autonomia ínsito em 

cada um dos direitos renunciados 305.  

Mas, a autovinculação e a heterolesão consentida são também expressão do 

direito ao livre desenvolvimento do indivíduo consagrado no art. 26º, nº1, da CRP 
306.  

                                                           
303 Se um indivíduo dispõe unilateralmente de um direito fundamental, lesando-se a si próprio, 

tal não se consubstanciará numa renúncia, mas antes uma autolesão ou autocolocação em perigo - 
condutas autoprejudiciais. Diferentemente, a renúncia pressupõe necessariamente a intervenção 
ou presença de um terceiro (um particular ou o Estado), perante o qual o renunciante se vincula 
juridicamente a não invocar um seu direito fundamental.  

304 Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, …, pg. 235.  

305 Jorge Reis Novais, Renúncia a direitos fundamentais, cit. , pp. 285 ss e 299; Benedita Ferreira 
da Silva Mac Crorie, Os limites da renúncia …, pg. 107.  

306 Neste contexto Luísa Neto, O Direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo (A 
relevância da vontade na configuração do seu regime, Coimbra Editora, 2004, pg. 327, advoga que 
a “intervenção num âmbito de organização alheio que se produz em virtude do consentimento da 
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Em síntese, independentemente da específica fundamentação jurídica 

encontrada para a renúncia, não permitir que quem se prostitui, com plena 

capacidade de discernimento, de forma livre e esclarecida, possa negociar ou 

renunciar a direitos fundamentais é violar um dos mais básicos atributos da 

dignidade da pessoa humana, que é a autonomia da vontade.  

O direito penal sexual tem necessariamente como pressuposto o 

reconhecimento da plena autonomia da livre determinação pessoal em matéria 

sexual entre adultos e em privado, pois só assim se respeitará o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Na construção do projeto de vida e preservação da dignidade de cada um, a 

autonomia e autodeterminação individual deve garantir-lhe a prossecução dos 

fins e objetivos que o próprio entende serem os melhores para sua vida, quer 

fazendo uso dos direitos fundamentais, quer renunciando a eles.  

Essencial é que essa renúncia seja voluntária e consciente, sem vícios nem 

constrangimentos, isto é, não implique a anulação da sua razão de ser, que é dizer 

da própria dignidade da pessoa humana, da autonomia individual ínsita nos vários 

direitos fundamentais e/ou do livre desenvolvimento da personalidade. O 

reconhecimento da faculdade de dispor apenas se justifica na medida em que esta 

seja ainda manifestação dessa mesma dignidade, autonomia ou livre 

desenvolvimento.  

Entre os critérios orientadores da ponderação de interesses conducentes à 

decisão sobre a validade material de uma renúncia concreta a direitos 

fundamentais surge primeiramente o princípio da dignidade da pessoa humana 

que pode figurar como limite absoluto das possibilidades de renúncia a direitos 

fundamentais, mas simultaneamente como fundamento do próprio poder de 

disposição desses direitos  307.  

                                                           
pessoa legitimada para o outorgar, supõe uma forma de auto-organização da própria existência 
garantida pela Constituição através do direito à liberdade de acção enquanto expressão do livre 
desenvolvimento do indivíduo”.  

307 Restará saber, segundo Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a 
maioria,…pg. 274-5, “a partir de que medida é que o exercício desta liberdade, por redundar em 
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A dignidade humana, enquanto conteúdo essencial absoluto do direito, 

nunca pode ser afetada.  

Decisivo é aqui saber dos limites ao poder de o particular determinar por si 

próprio o sentido e conteúdo da sua dignidade  308, o que nos reconduz à conceção 

de um núcleo material mínimo de dignidade pessoal que no caso da renúncia 

deverá ser temperado pelo consentimento do próprio  309, a coberto da autonomia 

individual e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade a que aquela se 

encontra indissociavelmente ligada.  

Este núcleo material mínimo de dignidade já não depende da conceção que 

o próprio tenha sobre a sua dignidade, abrangendo as situações em que a pessoa 

                                                           
limitação excessiva, se pode converter em obstáculo que anule ou destrua as condições da futura 
autodeterminação e do livre desenvolvimento da personalidade”. Esta determinação, acrescenta, 
só pode ser feita na ponderação de todos os aspetos e circunstâncias relevantes do caso concreto, 
sem esquecer que o próprio conteúdo da dignidade da pessoa é condicionado pelo consentimento 
do lesado e pelas suas mundividências e convicções acerca do sentido da sua dignidade – cfr. ob. 
cit. , pg. 275.  

Evidenciando, contudo, a dificuldade de aceitar a dignidade da pessoa humana, desprovida de 
uma formula ética de reconhecimento universal, por um lado, como fundamento, e por outro lado, 
como limite à liberdade geral de ação e, assim também, à disponibilidade dos direitos fundamentais 
por parte dos respetivos titulares – cfr. Jorge Pereira da Silva, Deveres do Estado de Protecção …, 
pg. 460-1.  

Neste sentido, a convocação da dignidade da pessoa humana para ambos os lados da barricada 
constitui para o Autor a apologia de um verdadeiro paradoxo, uma vez que mobiliza o “fundamento 
da liberdade para compelir alguém a conformar o seu comportamento com determinações que lhe 
são alheias e, no limite para obrigar uma pessoa a viver uma vida digna – embora não aos seus 
próprios olhos, mas aos olhos dos outros, porventura da maioria democrática, da maioria moral, ou 
simplesmente dos detentores do poder instituído” – cfr. ob. cit. pg. 463. No entanto, o Autor não 
abdica da dignidade da pessoa humana para justificar uma maior exigência na verificação dos 
pressupostos de validade dos atos de disposição de bens jusfundamentais, quer a existência de uma 
vontade absolutamente livre, sem dependências ou constrangimentos, e amplamente esclarecida 
e informada, sem erros ou lacunas – cfr. ob. cit. pg. 465-6.  

308 Jorge Reis Novais, Renúncia a direitos fundamentais…, pg. 329, e Benedita Ferreira da Silva 
Mac Crorie, Os limites da renúncia …, pg. 211 e 272, recordando que não se trata tanto de saber se 
o titular pode dispor da sua dignidade mas antes de compreender em que medida lhe cabe 
determinar por si próprio o sentido que pretende atribuir à sua dignidade, ou dito de outro modo, 
que limites pode o Estado impor a esta autodefinição.  

309 Sendo a dignidade da pessoa humana um conceito dinâmico, determinadas condutas 
consideradas, à partida, como violadoras da dignidade, poderão deixar de o ser em virtude desse 
consentimento.  
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é reduzida à condição de objeto ou de um simples meio, caso em que a renúncia 

deverá ser considerada irrelevante.  

A restrição operada no quadro da renúncia a um direito fundamental tem, 

por força do art. 18º, nº3, da CRP, de observar a garantia do conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais, o que tende a identificar-se com a garantia do princípio 

da dignidade da pessoa humana.  

Este núcleo essencial será violado quando a pessoa for transformada em coisa 

à mercê do poder de outrem, passando a ser tratada como um instrumento ou 

meio de realização de fins alheios e não como um fim autónomo em si. Neste caso, 

a renúncia a direitos fundamentais, com o consentimento do lesado, viola a 

dignidade da pessoa “  310.  

 Sendo o princípio da proporcionalidade um critério a observar em qualquer 

restrição de direitos fundamentais, por força do art. 18º, nº2, da CRP 311, também 

na sua renúncia funcionará como limite à limitação do poder de disposição 

individual 312.  

Os limites impostos pelo Estado à validade da renúncia apenas serão 

legítimos se se apurar a necessidade de garantir outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos que, no caso concreto, se sobreponham ao 

interesse subjacente à renúncia pelo titular do direito, e apenas na estrita medida 

dessa necessidade 313.  

                                                           
310 É o que ocorre quando, atendendo às circunstâncias do caso concreto, o indivíduo “anua na 

destruição ou anulação das condições da sua autodeterminação futura, ou aceite colocar-se nua 
situação que iniba a possibilidade de continuar a conformar a sua vida de acordo com planos 
pessoais livremente concebidos, na medida em que isso signifique uma degradação, sem 
possibilidades de correção, ainda que voluntária, ao nível de um objeto heteronomamente 
determinado” – cfr. Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria,…pg. 277.  

311 Este nº2, do art. 18º, legitima o legislador, em abstrato, a restringir direitos, liberdades e 
garantias, aqui incluída a própria liberdade geral de ação daquele que, agindo contra si próprio, opta 
por condutas autoprejudiciais ou renunciativas, quando tal se mostra necessário para salvaguardar 
outros interesses constitucionalmente protegidos.  

312 Jorge Pereira da Silva, Deveres do Estado de Protecção …, pg. 484.  

313 Jorge Reis Novais, Renúncia a direitos fundamentais, …pg. 333.  
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Nesse sentido “a limitação (ou proibição) do poder de renúncia terá de ser 

idónea, exigível e proporcional relativamente ao interesse protegido pela 

proibição de renúncia”, havendo de considerar-se na ponderação dos interesses 

em conflito a vontade e interesse do titular do direito fundamental em aceitar a 

restrição em causa, “o que diminui, como contrapartida, as exigências que devem 

ser colocadas à indispensabilidade de realização ou à premência do interesse 

prosseguido pelo Estado” 314.  

Ainda que o poder de disposição de direitos fundamentais não seja ilimitado, 

o Estado só tem o dever de proteger a pessoa contra si mesma quando esta não 

esteja em posição de cuidar de si ou quando estejam em risco as suas 

possibilidades de “autodeterminação futura”.  

Fora desses casos, a ingerência paternalista e autoritária do Estado na 

proibição da renúncia ao direito fundamental por parte do indivíduo, obrigando-

o numa conceção de liberdade vinculada ao exercício do direito, sem o questionar 

ou deixar fazer as suas opções, constitui uma violação grave do primado da 

liberdade e consequentemente do princípio da disponibilidade dos direitos 

fundamentais e da sua própria dignidade e autonomia individual.  

Acompanhando aqui a lição de Jorge Pereira da Silva 315, ainda que a 

debilidade circunstancial de quem se prostitui possa induzir uma intensificação 

do dever do Estado de a proteger, tal não autoriza que se menospreze a sua 

qualidade de titular de direitos fundamentais, nem permite ao poder público 

decidir de modo arbitrário sobre o que é melhor para aquele, desconsiderando 

em absoluto a sua vontade e impondo-lhe contra si medidas de proteção 

demasiado gravosas ou não justificadas pela posição de fraqueza.  

                                                           
314 Benedita Ferreira da Silva Mac Crorie, Os limites da renúncia …, pg. 232, e Jorge Reis Novais, 

Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria,…pg. 280-2, recordando que uma renúncia pode 
preencher os requisitos da proporcionalidade no momento em que foi constituída, sendo por isso 
válida, mas por alteração das circunstâncias veio a revelar-se desproporcionada e, como tal, 
inválida.  

315 Cfr. Deveres do Estado de Protecção. . . , pg. 324 e 326.  
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A salvaguarda de direitos fundamentais como a integridade moral (art. 25º, 

nº1) e o livre desenvolvimento da personalidade (art. 26º, nº1) sugerem nestes 

casos o direito a não ser confrontado, contra a sua vontade e na sua esfera privada, 

por condutas do Estado que representem uma afronta clara às conceções 

valorativas e morais que cada um pode livremente perfilhar para reger a sua vida.  

  

15. A especial vulnerabilidade da vítima  

O elemento da “exploração da situação de abandono ou necessidade 

económica” constituía no lenocínio simples o último reduto do princípio do 

direito penal do bem jurídico e da necessidade da pena.  

Ao eliminar do nº1, do cit. art. 169º, aquele segmento típico, introduzindo 

no nº2, do mesmo artigo, a qualificativa do aproveitamento da especial 

vulnerabilidade da vítima, o legislador deixou aberta a possibilidade de subsumir 

nesta as situações graves de “desamparo” e de “necessidade económica e social” 
316.  

O conceito de vulnerabilidade baseado em pobreza tem contribuído para a 

perceção generalizada das prostitutas como vítimas. Para o Conselho da Europa, 

a noção de vulnerabilidade deve ser entendida em sentido lato para incluir 

situações de pobreza e privação económica 317.  

Desse modo, deixou de ser sustentável argumentar com a necessidade de 

prevenção da exploração de situações de especial carência e de abandono social, 

como fundamento do lenocínio simples, depois de o legislador ter eliminado 

                                                           
316 No sentido de que este elemento qualificador abarca as situações de abandono, desamparo 

e de extrema necessidade económica e/ou social – cfr. Mouraz Lopes e Tiago Milheiro, Crimes 
Sexuais, Coimbra Editora, 2015, pg. 116; Augusto Silva Dias, Reconhecimento e coisificação …, pg. 
125, n. 36, Anabela Rodrigues e Sónia Fidalgo in Comentário Conimbricense. . . , 2012, pg. 811-2; M. 
Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal- Parte geral e especial, 2014, págs. 711, Euclides 
Dâmaso Simões, O crime de Tráfico de Pessoas, Revista do CEJ II, 2013, pg. 129, Pedro Soares de 
Albergaria e Pedro Mendes Lima, O Crime de Lenocinio …, pg. 202.  

317 Relatório de 2014 da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Género do 
Parlamento Europeu, “Sexual exploitation and its impact on gender equality”, pg. 7 e 19.   
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expressamente essa referência do nº1, do art. 169º e a deixar entrar pelo elemento 

qualificador da alínea d), do nº2  318, esvaziando o sentido e conteúdo do tipo base.  

É claro que, aqui chegados, deparamo-nos com as mesmas dificuldades de 

prova e de interpretação do conteúdo da expressão “especial vulnerabilidade da 

vítima”, sabido que, na livre determinação de cada um sobre a definição dos 

modos de vida e de trabalho, os constrangimentos económicos e outros estão 

presentes na prostituição, como na escolha de qualquer outra profissão 319.  

Ainda que a escolha da prostituição possa ter sido induzida por uma situação 

de necessidade, não se vê que essa motivação seja habitualmente diferente na 

opção por outras profissões legalmente reconhecidas noutras áreas laborais, sem 

que por essa razão se questione a legitimidade do seu exercício, por mais 

perigosas, penosas, mal pagas ou desagradáveis que possam ser 320.  

Ou será que só existe liberdade, como interroga Maqueda Abreu, em relação 

a possibilidades laborais que representam um elemento de autorrealização 

pessoal à margem da necessidade de satisfazer as necessidades económicas. Se 

assim fosse, responde a Autora, não haveria opções livres entre os trabalhos que 

pudessem optar muitas das mulheres sobretudo nos sectores populares e as 

emigrantes 321.  

                                                           
318 Augusto Silva Dias, Reconhecimento e coisificação …, pg. 24. 

319 Em relação às escolhas, Cláudia Fonseca, “Nem tão exótico assim”, 2007, afirma: “É verdade 
que a maioria provavelmente não “escolheu” ser prostituta – da mesma forma que mulheres não 
“escolhem” ser faxineira, catadora de papel, ou mesmo balconista ou garçonete etc. Não são 
empregos “glamourosos”, que inspiram grande admiração. A prostituição inspira, pelo contrário, 
preconceitos constantes e, nesse sentido, as mulheres têm que se esforçar mais do que outras para 
mostrar que são normais”.  

A diferença entre o trabalho sexual e tantas outras atividades é apenas de respeitabilidade 
social, por estas terem ganho o direito a serem consideradas uma profissão digna, perante o 
preconceito que considera imoral intercambiar sexo por dinheiro – cfr. Pablo de Lora, Sexo 
(Con)sentido: El feminismo ante la encrucijada de la prostitución, …, pg. 17.  

320 José Maria González del Río, El ejercicio de la prostitución …, pg. 111 e Maria Luísa Maqueda 
Abreu, Prostitución, …, pg. 57.  

321 Maria Luísa Maqueda Abreu, Prostitución, …, pg. 52. Neste sentido vão também Anabela 
Rodrigues e Sónia Fidalgo, in Comentário Conimbricense. . . , 2012, pg. 798 s, pois «de vontade 
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Ora, à semelhança de tantas outras profissões, a opção pela prostituição pode 

ser condicionada por contingências socioeconómicas que impelem o indivíduo a 

exercê-la, com a diferença que é pior vista e mais bem paga.  

Mas não raramente figura como uma escolha consciente de quem prefere 

desempenhá-la em detrimento de outras atividades mais mal remuneradas 322.  

Essencial é aceitar, sem estereótipos nem preconceitos sociais, que as 

mulheres devem ser livres para vender a sua disponibilidade sexual enquanto 

força de trabalho e não deixa de ser juridicamente livre o trabalho que alguém 

realiza no cumprimento de uma obrigação assumida em razão de necessidades 

económicas 323.  

Todas as opções e decisões estão mediatizadas ou condicionadas por muitos 

fatores. Há sempre algo de não espontaneamente querido na decisão de renúncia. 

As escolhas das pessoas são diferentes e condicionadas por circunstâncias 

económicas, sociais ou familiares mais ou menos desfavoráveis, mas nem por isso 

as decisões tomadas deixam de ser realmente livres 324.  

A pessoa que decide exercer a prostituição, por considerá-la a melhor 

alternativa perante outros trabalhos, ainda mais precários e menos remunerados, 

                                                           
deficiente na decisão não se pode falar logo, só pelo facto de a pessoa estar em situação de 
abandono ou de necessidade económica».  

322 Gisele Mendes de Carvalho, Delitos relativos à prostituição no Código Penal brasileiro: 
proteção da dignidade humana ou paternalismo jurídico? in Revista dos Tribunais Online, 2010, pg. 
12; Nilson Tadeu Reis Campos Silva, Prostituição: a profissão dos excluídos sob a perspectiva da 
dignidade da pessoa humana, in  

António C. Baeta Minhoto, (org. ). Constituição, minorias e inclusão social, São Paulo: Rideel, 
2009, pg. 248.  

323 João Zenha Martins, Dos Pactos de Limitação…, pg. 59 e Jorge Leite, Direito do Trabalho, vol. 
1, 1998, pg. 42.  

324 No entender de Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, …pg. 253, 
nem mesmo o facto de um cidadão se encontrar numa situação de pressão, desigualdade ou 
dependência deve, a priori, invalidar a renúncia por falta de carácter voluntário, porque bem pode 
acontecer que seja exatamente numa situação dessas que a possibilidade de prosseguir 
autonomamente os seus fins pessoais seja garantida se ele aceitar prescindir de uma posição de 
direitos fundamentais, da qual resulta, pelo menos na visão do interessado, uma vantagem.  
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opta sob determinadas condições, mas não deixa de decidir de forma livre e 

consciente.  

Na situação de miséria, a pessoa privada de condições mínimas de existência 

não terá verdadeira autonomia nas suas escolhas, pois estas estarão submetidas ao 

imperativo de satisfação das necessidades básicas. A pobreza extrema afeta a 

própria capacidade da pessoa de fazer escolhas, pois aquele que tem fome não tem 

verdadeira opção de não aceitar um dado trabalho por piores que sejam o salário 

ou as condições da sua realização, não havendo liberdade ao contratar numa 

situação de “estado de necessidade” 325.  

Aquele que se prostitui por necessidade não pode ser tratado como alguém 

que se prostitui porque assim realmente quer. O consentimento dado por alguém 

em situação de especial vulnerabilidade é induzido ou viciado.  

A possibilidade real de escolha pressupõe uma alternativa, caso contrário não 

tem outra opção, exercendo a prostituição porque não tem outra solução 326.  

Uma renúncia só é voluntária quando o cidadão dispõe de alternativas reais 

de comportamento. Só então a sua auto-vinculação emerge da autonomia 

individual e, por isso, não necessita de proteção contra a ingerência estatal 327.  

Mas esta ausência de alternativas reais de comportamento “apenas podem 

excluir a voluntariedade da renúncia quando tenham uma influência tal sobre a 

livre vontade que se possam equiparar às situações de verdadeira coação, na 

medida em que a pressão exercida seja equivalente” 328.  

                                                           
325 Ana Prata, A Tutela Constitucional da Autonomia Privada, Almedina, pg. 77, advogando não 

haver  

liberdade ao contratar por parte daquele que está numa situação de “estado de necessidade”, 
por não haver alternativas contratuais ou se deparar com a indiscutibilidade dos termos contratuais.  

326 Luís Roberto Barroso, A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial, Editora 
Fórum, Belo Horizonte, 2012, pg. 61.  

327 Jorge Reis Novais, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, … pg. 252.  

328 Benedita Ferreira da Silva Mac Crorie, Os limites da renúncia …, pg. 118, n. 446.  
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A questão é saber quando essa decisão era a única viável perante as 

circunstâncias de desigualdade material ou de dependência em que o cidadão se 

encontra. Que circunstâncias configuram uma situação de especial 

vulnerabilidade, por intermédio da qual o consentimento não é válido? Que tipo 

de práticas configura uma situação de aproveitamento? 

A dificuldade decorrente do critério da existência de alternativas reais de 

comportamento é maior se consideradas as situações em que o cidadão se 

encontre numa posição de vulnerabilidade e, ainda assim, tal não ser motivo para 

invalidar a renúncia, por haver casos em que a renúncia seja a única via para a 

prossecução dos “fins pessoais” por parte de quem se encontra precisamente 

nessa situação 329.  

Pode haver situações em que a renúncia, motivada por necessidades 

económicas, seja contrapartida de vantagens materiais e, ainda assim, traduzir 

uma escolha voluntária.  

À semelhança da situação de dependência, a vulnerabilidade coloca a pessoa 

afetada numa posição de inferioridade em relação às demais (que disso se 

aproveitam para tirar partido), sendo extremamente variáveis os fatores que as 

podem gerar.  

Por posição de vulnerabilidade entende-se qualquer situação apta a 

constranger a vítima e condicionar a sua capacidade de tomar opções de forma 

livre e esclarecida 330, não podendo aqui olvidar-se que o dolo (ainda que 

eventual) abrange todos os elementos típicos, modalidades de ação, uso dos 

meios tipificados e vontade de lograr os resultados. Em virtude da situação de 

debilidade ou de fragilidade natural em que se encontra, transitória ou 

                                                           
329 Jorge Reis Novais, Renúncia a direitos fundamentais, …pg. 305-6 e Benedita Ferreira da Silva 

Mac Crorie, Os limites da renúncia…, pg. 119.  

330 Daí que o consentimento da vítima especialmente vulnerável (consentimento viciado) seja 
irrelevante no crime de tráfico (art. 160º, nº8, do C. Penal), como decorre claramente do art. 3º, al. 
b), do Protocolo Adicional de Palermo (e da Convenção sobre Combate ao Tráfico de Seres Humanos 
– chamada Convenção de Varsóvia – de 16 de maio de 2005).  
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definitivamente, a vítima tem uma maior dificuldade em garantir o respeito pela 

integridade dos seus bens jurídicos.  

Assim, a expressão especial vulnerabilidade da vítima, transposta 

inclusivamente para outros tipos legais como o tráfico de pessoas (art. 160º, nº1, 

al. d)), abrange os casos em que a vítima se encontra numa situação de específica 

fragilidade determinada pela sua idade, doença, desamparo, abandono, 

isolamento social, desconhecimento da língua, pessoas atingidas por guerras ou 

desastres naturais, pessoas desenraizadas, extrema pobreza ou situação 

económica desfavorável ou simplesmente não ter outra saída (outra escolha real 

nem aceitável senão submeter-se ao aproveitamento do agente  331) para 

sobrevivência pessoal ou familiar, aproveitando-se o agente dessa situação para 

cometer o crime  332.  

                                                           
331 Não há escolha na ausência da liberdade de escolher de outra forma. A ideia de aceitabilidade 

remete para um critério de razoabilidade, pois há alternativas que são humanamente aceitáveis, 
enquanto outras não o serão (ex. a fome), tendo-o sido a prostituição só por causa dessa 
vulnerabilidade, sem a qual nunca seria aceite – cfr. Pedro Vaz Patto, O Crime de Tráfico de Pessoas, 
Revista do CEJ, 2008, nº8 (Especial), pg. 185 e 194.  

O United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Background Paper: An Introduction to 
Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations New York, 2008, evidenciou 
que essa vulnerabilidade decorre da circunstância na qual a pessoa não consiga oferecer resposta 
diversa do consentimento, ou seja, a pessoa se ver submetida a uma situação na qual não pode 
oferecer resposta diversa da concessão para a exploração das atividades atinentes à prostituição:  

<http://www. ungift. org/doc/knowledgehub/resource-
entre/GIFT_Intro_to_Human_Trafficking_background_ paper_2008. pdf>.  

332 Euclides Dâmaso Simões, O crime de Tráfico de Pessoas, …, pg. 128, e Boaventura de Sousa 
Santos, Conceição Gomes e Madalena Duarte, Tráfico Sexual de mulheres…, pg. 84, Pedro Vaz Patto, 
O Crime de Tráfico de Pessoas, …, pg. 185, recordam que dos trabalhos preparatórios da referida 
Convenção de Palermo, com Protocolo Adicional, consta o esclarecimento de que por “abuso de 
uma situação de vulnerabilidade” [expressão que foi acolhida sob proposta da Espanha] deverá 
entender-se toda a situação em que a pessoa visada não tenha outra escolha real nem aceitável 
senão a submeter-se ao abuso”.  

Idêntica formulação foi consagrada no art. 2º, nº2, da Diretiva 2011/36/EU, do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2011 relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e à proteção das vítimas (art. 2º, nº2) e encontra-se implícita na citada Convenção do 
Conselho da Europa relativa à Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos (2005), cujo relatório 
explicativo contém nos parágrafos 83 e 84 uma definição de "abuso de uma posição de 
vulnerabilidade” como sendo abuso de qualquer situação em que a pessoa envolvida não tem 
escolha real ou aceitável senão submeter-se. Por isso, pode ser qualquer tipo de vulnerabilidade, 
seja física, psicológica, emocional, familiar, social ou económica. Este pode ser, por exemplo, uma 
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Nesta vulnerabilidade encontramos ainda o exemplo das prostitutas em 

situação de falta de oportunidade de trabalho, vítimas de violência doméstica, 

toxicodependentes, privadas da respetiva documentação, limitadas na sua 

mobilidade (confinamento da vítima a habitações ou moradias, com saídas 

controladas, o controle dos seus meios de comunicação (e-mail, telemóvel, etc) e 

restrições no contacto com outras pessoas, em situação ilegal num país 

estrangeiro ou longe dos seus familiares 333.  

A ameaça da denúncia perante os serviços de imigração da situação de 

irregularidade da vítima pode também configurar, perante o medo de ser presa, 

deportada e ver interrompido o seu projeto migratório, um aproveitamento da 

especial vulnerabilidade da vítima que nessa situação ilegal se vê forçada a 

trabalhar, sob condições degradantes e perigosas 334.  

Tido como um meio de violência psíquica apto a colocar a vítima em situação 

de especial vulnerabilidade, o nº7, do art. 160º, do C. Penal, tipifica a retenção, 

ocultação, danificação ou destruição de documentos de identificação ou de 

viagem de pessoa vítima do crime de tráfico de pessoas 335.  

                                                           
situação administrativa precária ou ilegal, uma situação de dependência económica ou de saúde 
frágil. Em suma, são todas as situações de perigo que podem levar um ser humano a aceitar a 
exploração.  

Nesta linha de entendimento alguns Estados, que adotaram o Protocolo Adicional de Palermo, 
consideram abrangidas pelo conceito de vulnerabilidade situações como a emigração ilegal, doença, 
estado de gravidez ou deficiência física ou mental (cfr. “Guia legislativo para a implementação do 
Protocolo Adicional”, Centro para a Prevenção Internacional do Crime (ONU), 2003, pg. 25), solução 
acolhida no considerando 12 da citada Diretiva 2011/36/EU e que o Código Penal Português em 
vários tipos legais trata como pessoa particularmente indefesa – art. 132º, nº2, al. c) (Homicídio 
Qualificado), art. 152º, nº1, al. d) (Violência Doméstica), art. 152º-A, nº1 (Maus Tratos).  

333 Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2ª ed. , 2010, anot. art. 169º, pg. 528.  

334 A situação irregular no país de destino converte os migrantes num alvo natural de exploração, 
pois, encontrando-se sem estatuto jurídico e social, sem direitos reconhecidos, ficam à mercê do 
empregador, quase sempre obrigados a aceitar todo tipo de tarefas, sem condições de trabalho e 
de vida.  

335 Também a Convenção de Varsóvia, no seu art.20º, impõe a criminalização de atos 
relacionados com documentos de viagem ou de identificação quando efetuados com o propósito 
de permitir o tráfico de pessoas.  
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Também a imposição à vítima da obrigatoriedade de trabalhar para pagar 

uma dívida de montante incerto ou elevado, de aceitar todas as práticas sexuais e 

clientes, a retenção de pagamentos à vítima ou a realização de pagamentos 

extremamente reduzidos, a impossibilidade de gestão autónoma dos rendimentos 

são alguns dos fatores que podem indiciar a instrumentalização da vítima 

especialmente vulnerável.  

Seja como for, a aferição da situação de especial vulnerabilidade assentará 

sempre numa avaliação global, à luz das circunstâncias concretas de cada caso, de 

todas as privações condicionantes ou não da liberdade da vítima, quer no 

momento da aceitação inicial da prostituição, quer durante a sua permanência 

nessa atividade 336, sendo útil a técnica do exemplo-padrão, por referências às 

demais qualificativas do lenocínio forçado, para caraterizar a gravidade da 

situação vulnerável.  

A verificação ou não verificação de um dos apontados indícios ou exemplos 

poderá não ser suficiente para preencher ou excluir a qualificativa, como não será 

bastante para a afastar a constatação de alguma liberdade da vítima ou a obtenção 

de alguma vantagem material ou outra.  

Como certo temos, isso sim, que no domínio do crime de lenocínio, à 

semelhança do crime de tráfico de pessoas, as situações de abandono e/ou 

especial carência social ou económica vestem o conceito aberto de “vítima 

especialmente vulnerável” constante do atual art. 67. º-A, nº1, al. b), do C. Proc. 

Penal 337, cuja definição foi acolhida em termos semelhantes no art. 2º, al. b), da 

                                                           
336 A prostituição pode ser aceite livremente no início da atividade e só mais tarde passar a 

verificar-se uma situação de especial vulnerabilidade que afeta ou anula a liberdade de decisão e 
assim determina a sua permanência.  

Como pode acontecer que, embora inicialmente determinada por uma situação relevante de 
vulnerabilidade, essa circunstância deixou, entretanto, de se verificar, mantendo-se, todavia, 
livremente no exercício da atividade.  

337 O art. 67. º-A, nº1, al. b), do C. Proc. Penal, introduzido pela Lei n. º 130/2015, de 04 de 
Setembro (que aprovou o Estatuto da Vítima, transpondo a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012), define: 'Vítima especialmente vulnerável', a 
vítima cuja especial fragilidade resulte, nomeadamente, da sua idade, do seu estado de saúde ou 
de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da vitimização haver resultado em 
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Lei nº112/2009, de 16 de setembro (regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas).  

  

16. Conclusão  

O comportamento sexual deverá pertencer à livre disposição do indivíduo e 

só deverá existir intervenção penal quando determinada ação provocar 

verdadeiramente uma lesão à liberdade e autodeterminação sexual, essência do 

bem jurídico protegido nos crimes sexuais, onde a ausência de um consentimento 

válido e esclarecido da vítima é pressuposto essencial da punição.  

Tanto mais que ao direito penal cabe tutelar esse bem jurídico não apenas na 

sua dimensão negativa (liberdade de não suportar condutas que agridam ou 

constranjam a esfera sexual da pessoa) mas também na sua dimensão positiva 

(liberdade de interagir sexualmente sem restrições)  338.  

                                                           
lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração 
social” (sublinhado nosso).  

E acrescenta o nº3, do cit. art. 67º-A, que as vítimas de criminalidade violenta e de criminalidade 
especialmente violenta são sempre consideradas vítimas especialmente vulneráveis para efeitos do 
disposto na citada alínea b), do nº1.  

338 Maria do Carmo Silva Dias, Repercussões da Lei nº59/2007, de 4/09, nos crimes contra a 
liberdade sexual, …pg. 221-2, lembrando que o legislador deve ter o cuidado de não maximizar a 
tutela do bem jurídico pela via negativa sob pena de acabar por limitar ou restringir de forma 
excessiva a liberdade sexual na sua dimensão positiva.  

No mesmo sentido, Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, …, pg. 
395, afirmando que se não se reclama que o direito penal se comprometa na promoção ativa da 
liberdade positivamente expressa, “já se espera que ele não se constitua em motivo autónomo do 
seu sacrifício. O que postula, desde logo, que, à luz dos sentidos próprios do direito penal, deixe de 
se encarar a expressão positiva da liberdade como um mal que, de qualquer forma, tem de tolerar-
se. E postula, sobretudo, a concepção necessária para obviar ao perigo da criação, interpretação e 
aplicação de incriminações que, ao pretenderem maximizar, pela via negativa, a tutela do bem 
jurídico, acabam por impor limitações ou sacrifícios particularmente drásticos na sua vertente 
positiva”.  

 Sendo o lenocínio simples e a prostituição condenáveis ou não no plano moral, a sua punição 
criminal poderá, ela sim, constituir um atentado contra a autodeterminação sexual por parte de 
quem se dedica à prostituição. Em nome da proteção da liberdade de quem se prostitui, o Direito 
Penal acaba por sacrificar essa mesma liberdade. Alertando para esse perigo da intervenção 
excessiva do Direito Penal – cfr. Fernando Torrão, A propósito do bem jurídico protegido nos crimes 
sexuais, BFDUC, nº71 (1995), pg. 563 e Vera Raposo, Da Moralidade à liberdade, …, pg. 950.  
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Estas duas vias de realização do mesmo bem jurídico (liberdade negativa e 

positiva) têm a mesma dignidade. Ainda que o direito penal, fragmentário por 

natureza, por regra, criminalize apenas agressões na vertente negativa, tal não 

significa que a realização positiva da liberdade tenha menos dignidade ético-

axiológica  339.  

O exercício positivo da liberdade constitui uma forma normal, senão mesmo 

a mais relevante expressão irrenunciável de afirmação e realização desse mesmo 

bem jurídico.  

Daí que na técnica comum da criminalização o conteúdo típico da liberdade 

deva ser desenhado com a contingência de uma precisa área de tutela, sob pena 

da proibição de uma conduta típica representar um paternalismo intolerável 

sobre o portador autónomo desse bem jurídico, uma comiseração social que vê 

na tutela da moralidade pública sexual, na qual se move a incriminação do 

lenocínio, o piedoso salvamento da alma que vende o corpo ao sexo.  

A função do direito penal só pode ser a tutela subsidiária de bens jurídicos 

dotados de dignidade penal e no domínio da sexualidade deve promover e garantir 

a liberdade de expressão sexual, reduzindo ao mínimo toda a sua limitação, o que 

implica proteger, de forma fragmentária, o bem jurídico pessoal da liberdade e 

autodeterminação sexual apenas dos ataques mais graves, intoleráveis e 

perigosos.  

Como última ratio da política social, a violação de um bem jurídico só 

justifica a intervenção (subsidiária) do direito penal quando aquela violação for 

                                                           
 Como refere Figueiredo Dias, O Direito Penal do bem jurídico. . . , pg. 39, após a eliminação da 

exigência de que o favorecimento da prostituição se correlacionava à “exploração de situações de 
abandono ou de necessidade económica” da vítima, o crime de lenocínio simples passou a afetar 
mais diretamente o bem jurídico liberdade e a autodeterminação sexual e tornou-se “infiel ao 
princípio do direito penal do bem jurídico”, deixando de salvaguardar o direito à liberdade sexual.  

339 De forma esclarecedora Manuel da Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito 
Penal, …, pg. 497 e 505, recordando que “se A mantém com B práticas sexuais, dá expressão à 
mesma liberdade que ao recusar fazê-lo com C”.  
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absolutamente substancial para o livre desenvolvimento da personalidade de cada 

pessoa na comunidade.  

A reforma de 98, ao eliminar o segmento da exploração da situação de 

abandono ou necessidade económica da vítima, afastou da descrição típica a 

expressão normativa da essência da tutela penal.  

Com essa eliminação o tipo de crime ficou sem bem jurídico com dignidade 

penal, padrão crítico do sistema penal, numa clara violação do princípio da 

dignidade penal do bem jurídico – art. 18º, nº2, da C. R. P.).  

Assim, passando a tutelar-se o sentimento de pudor e imoralidade sexual, a 

alteração  legislativa  suscitou,  segundo  a  quase 

totalidade  da  doutrina,  a inconstitucionalidade do crime por 

violação do princípio do direito penal do bem jurídico.  

Diferente a jurisprudência do Tribunal Constitucional que desde o acórdão 

nº144/2004 ainda vê no tipo legal a proteção do bem jurídico da liberdade e 

autodeterminação sexual e da autonomia para a dignidade da pessoa, a partir de 

duas premissas:  

- a ideia de que a prostituição, quando haja aproveitamento económico de 

um terceiro, corresponde sem mais a uma exploração sexual que instrumentaliza 

a vítima (e, portanto, com violação da dignidade da pessoa humana), numa 

dimensão íntima da sua vida para satisfação de finalidades de terceiros e não da 

própria;  

- a presunção de carência social e económica ligada à prostituição, baseada 

em estudos empíricos (e não científicos).  

Em suma, segundo o Tribunal Constitucional o aproveitamento económico 

por terceiro constitui uma interferência que comporta um risco elevado e 

inaceitável, dados os contextos sociais da prostituição, de exploração de uma 

situação de carência e desproteção social, colocando em perigo a autonomia e 

liberdade do agente que se prostitui.  
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Embora não se exija como elemento do tipo uma concreta relação de 

exploração da situação de carência e desproteção social, o risco (perigo) dessa 

exploração constitui a motivação fundamental da incriminação: crime de perigo 

abstrato. O nº1, do art. 169º, do C. Penal, visto pela Jurisprudência 

Constitucional, tem implícita uma presunção legal de perigo baseada no 

argumento de que, em grande número de casos, as condutas típicas acompanham 

verdadeiras compressões da liberdade de quem se prostitui.  

Aqui chegado, o Tribunal Constitucional convoca o princípio da liberdade 

do poder legislativo para ancorar a legitimidade da incriminação, acabando por 

fugir ao cerne do problema levado à fiscalização concreta de 

inconstitucionalidade:  

 I) sem questionar a autenticidade daquelas duas premissas, quando 

carece de demonstração o dogma de que a prostituição está sempre associada a 

situações de extrema pobreza ou carências sociais elevadas e que qualquer 

comportamento de aproveitamento económico da prostituição comporta uma 

exploração da necessidade económica ou social da vítima.  

Trata-se de uma visão estereotipada, preconceituosa e simplista da 

prostituição, porquanto:  

- essa atividade nem sempre é determinada por uma situação de carência, 

antes uma escolha livre como modo de vida ou complemento de rendimentos 

obtidos noutras atividades, porventura socialmente mais bem vistas, mas não tão 

bem remuneradas e sem flexibilidade de horário. Falha, aqui, a presunção 

empírica inilidível da carência e desproteção social da prostituta;  

- a prostituição de rua é mais perigosa, mais estigmatizante, exposta às 

agressões, às intempéries e falta de condições higiénicas, ao invés da prostituição 

exercida com a intermediação de outrem, ainda que com intenção lucrativa, mas 

que lhe assegura todas essas vantagens (resguardo social, segurança, condições de 

higiene, etc) e lhe permite beneficiar de estratégias comerciais de angariação de 

clientes e assim obter mais lucro da prostituição e do alterne habitualmente 

associado à prostituição das boîtes. Não é líquido que a prostituta ficasse numa 



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 356 ∙ DV11  

situação social e económica melhor sem a interação livremente consentida do 

proxeneta, bem podendo ela própria retirar, de forma consensual, mais vantagens 

nomeadamente económicas dessa dita exploração que, ainda assim, não 

traduziria um resultado injusto. Mas, então, falha também a presunção empírica 

de risco abstrato de exploração sexual da prostituta.  

Em suma, não sendo inequívoca, hoje em dia, a vulnerabilidade da pessoa 

que se prostitui, falta a comprovação empírica da perigosidade abstrata associada 

à conduta típica.  

Generalizar todas as condutas sob o dogma do engano, abuso de necessidade 

ou especial vulnerabilidade da vítima obsta a que muitos exerçam o trabalho 

sexual, de forma livre e legitima, como fonte da sua independência económica, da 

sua dignidade e do desenvolvimento da personalidade, por via do trabalho 

nomeadamente noutro país, através de agentes intermediários que as auxiliam 

nesse projeto migratório para exercer uma atividade quantas vezes já antes 

desenvolvida no país de origem;  

 II) sem confrontar aquele princípio com os limites constitucionais 

próprios das restrições de direitos fundamentais e da liberdade de 

conformação legislativa, sobretudo com o princípio da proporcionalidade, 

critério fundamental de proteção do conteúdo essencial de direitos fundamentais 

contra as restrições injustificadas, questionando: 

- se por via da incriminação existe, em abstrato, um ganho de liberdade ou, 

antes, não deverá aceitar-se que no lenocínio simples e prostituição voluntária o 

sacrifício imposto à liberdade e autodeterminação sexual, em abstrato, é 

equivalente ao benefício obtido, o que seria bastante para reconhecer o 

desequilíbrio da incriminação ou mesmo a sua desrazoabilidade do ponto de vista 

de quem a sofre, dado o efeito perverso que a mesma comporta (critério da 

adequação);  

- se para conseguir o ganho de liberdade sexual visado com a incriminação 

do lenocínio, no contexto da mundividência e sensibilidade da vítima que 

livremente se prostitui, não existem outras reações sociais e administrativas 
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menos gravosas para o conjunto dos direitos fundamentais afetados do 

empresário e da prostituta (critério da necessidade); e  

- mesmo que não existam, se a prossecução dessa finalidade justifica a 

manifesta diferença de intensidade e gravidade valorativa de restrição do 

conjunto de direitos fundamentais sacrificados para todos os destinatários da 

norma (critério da proporcionalidade em sentido estrito).  

Parâmetro fundamental no controlo de inconstitucionalidade, que tem 

escapado à fiscalização concreta da incriminação, tanto mais que o princípio da 

proporcionalidade é um critério a observar não apenas em matéria de restrição de 

direitos fundamentais (art. 18º, nº2, da CRP), mas também sobre os limites à 

própria renúncia do poder de disposição individual que o Tribunal Constitucional 

ali pretende ver, sendo ela própria uma forma de exercício do direito 

fundamental.  

Com efeito, também os limites impostos pelo Estado à validade da renúncia 

apenas serão legítimos: 1) se se apurar a necessidade de garantir outros direitos 

ou interesses constitucionalmente protegidos que, no caso concreto, se 

sobreponham ao interesse subjacente à renúncia pelo titular do direito; 2) apenas 

na estrita medida dessa necessidade; 

III) sem compreender que o crime de lenocínio simples tem mais de 

ofensivo do que garante da dignidade da pessoa humana que exerce a 

prostituição voluntária.  

A incriminação do lenocínio simples atenta contra os princípios e valores 

constitucionais da liberdade sexual e da própria dignidade da pessoa humana, 

entendida esta:  

- como um valor absoluto da pessoa que livremente quer exercer a 

prostituição e não a de quem não quer que ela a exerça;  

- como princípio concretizado nos direitos fundamentais (fonte dos 

direitos fundamentais e não ele próprio um direito fundamental nem reduzido à 

condição de bem jurídico);  
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- de aplicação subsidiária e, portanto, não podendo ser invocado ali onde a 

invocação do direito fundamental da liberdade sexual seria bastante para 

acautelar os interesses associados à ideia de dignidade eventualmente afetados 

pelo lenocínio;  

- cujo conteúdo é formado pelo reconhecimento dos direitos fundamentais 

pelas demais pessoas e pelo Estado. Ser digno é ter direito a ter direitos 

designadamente os direitos fundamentais – dignidade como empowerment. Mas 

ser digno significa também “ser-se igual a todos os outros em capacidade de 

autonomia, i. é, igual liberdade para fazer as próprias opções de vida. Nem haverá 

Estado de direito onde a Constituição não assegure a cada pessoa a possibilidade 

de exercício da sua autonomia e da sua liberdade individual (art. 27º, da CRP), 

pressuposto mínimo de uma existência digna, na qual “todos nós somos iguais, na 

nossa igual capacidade de autonomia e de responsabilidade moral” – dignidade 

como igualdade.  

Respeitar a dignidade significa respeitar a liberdade da vontade individual. 

Sem prejuízo dos direitos de terceiro, o portador da liberdade sexual, no pleno 

gozo da sua capacidade de autodeterminação, pode dispor livremente da sua 

sexualidade quando, como, aonde e com quem quiser, segundo as suas conceções 

particulares sobre a vida e o mundo, o que é crucial do respeito do próprio e da 

autonomia sexual, independentemente do grau de consciência ou de 

compreensão de cada um sobre a sua dignidade.  

 No combate cego à exploração da prostituição livre, esclarecida e 

consentida, a grande derrotada é a dignidade da pessoa humana que, assim, vê a 

sua integridade amputada da liberdade e autonomia sexual baseadas no direito de 

qualquer pessoa tomar decisões autónomas sobre a sua própria vida e atividade 

sexual.  

Se as relações sexuais são consentidas, ressalvados os casos comprovados de 

prementes necessidades económicas ou sociais, não é pelo facto de haver um 

intermediário no negócio a ganhar dinheiro e, por isso, as facilita, que a prostituta 

sairá daquele espaço de autodeterminação e passa a ser instrumentalizada de 
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forma relevante para efeitos de violação do princípio da dignidade humana (abuso 

da conceção de instrumentalização e consequentemente do princípio da dignidade, 

cuja invocação se mostra preconceituosa).  

Impor a quem se prostitui um dado padrão de comportamento sexual, 

dizendo-lhe o que deve ambicionar para a sua vida, é que é abusivo. No mínimo, 

o respeito da dignidade da pessoa (art. 1º da CRP e nos art. s 22º e 26º da D. U. D. 

H.) pressupõe a formação do mais alargado consenso social em torno do seu 

conteúdo, no qual se possam rever todas as pessoas e correntes de pensamento 

num Estado pluralista e laico, à margem de dogmas religiosos, filosóficos ou 

ideologias particulares. Numa sociedade pluralista, o direito penal sexual há de 

evitar optar por uma determinada valoração global unitária da sexualidade entre 

adultos;  

IV) sem ter presente que a incriminação promove mais desigualdade e 

violência de género numa cruzada de purificação das Mulheres no seu conjunto, 

mas sem reconhecer igual capacidade de autonomia e autodeterminação àquela 

que se prostitui e assim se vê empurrada para a rua, onde a prostituição assume 

um risco de violência e dominação sexual superior pelo cliente.  

Nesta perspetiva de género, em nome da defesa das Mulheres sacrificam-se 

aquelas a quem se nega o reconhecimento da sua liberdade para se prostituir e 

mesmo emigrar para esse fim, impondo-lhe medidas de proteção, nomeadamente 

a criminalização, que ninguém reclamou, sob o estigma delas próprias serem 

responsáveis pela desvalorização do seu género.  

No domínio da prostituição voluntária, a incriminação do lenocínio, ao 

coartar de forma generalizada a liberdade e autodeterminação da mulher, o que 

faz é alimentar a desigualdade de género, negando à mulher a capacidade de 

discernimento, autonomia e liberdade no exercício da sexualidade e domínio 

sobre o próprio corpo.  

Adotar medidas de proteção contra a sua vontade, quando se trata de uma 

pessoa adulta e capaz de decidir sobre a sua vida, é supor que se encontra 

destituída da sua capacidade de autodeterminação e, portanto, os seus interesses 
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devem ser tutelados institucionalmente por cima da sua vontade, o que é 

claramente infantilizador e ofensivo para a dignidade pessoal que se diz proteger, 

o que fomenta ainda mais a desigualdade social e de género à conta do 

preconceito plantado em torno da prostituição, único fator, aliás, estigmatizante, 

capaz de o justificar.  

O custo de não respeitar o consentimento apenas resulta em mais 

desigualdade e violência a pretexto de a combater. Tudo como se na prostituição 

voluntária não fosse enganador afirmar-se, na perspetiva da violência e 

desigualdade de género, que os homens atuam sempre de forma livre, autónoma 

e responsável pelos seus atos, enquanto as mulheres se presumem 

sociologicamente forçadas, induzidas ou enganadas.  

Trata-se de um dogma argumentativo que coloca à evidência que o problema 

de género associado à prostituição é meramente quantitativo pela relação da 

oferta e da procura. Nem se veja no lenocínio simples uma forma de violência 

contra as mulheres, como se de um crime de género se tratasse, pois, apenas a 

“prostituição forçada” (e não também a voluntária) poderá ser entendida como 

tal.  

Menos se compreende que no triângulo da exploração sexual, onde existe 

uma forte interligação do proxeneta, cliente e prostituta, o primeiro seja o único 

a quem é apontada a sanção penal, a pretexto de facilitar a desigualdade e 

violência de género que os demais materializam.  

Se é inconcebível que a mulher prostituta não possa dispor livremente do seu 

corpo, como expressão do direito à autonomia individual e da liberdade de ação 

(art. s 26º, nº1, e 27º, nº1, da CRP), tão pouco se poderá argumentar 

concomitantemente com a instrumentalização e dominação do género que 

voluntariamente se prostitui.  

A prostituição voluntária não representa em si uma violência contra as 

mulheres. Não é a prostituição em si, nem sequer o lucro que justifica a 

intervenção punitiva, mas as concretas condições do seu exercício que viciam o 

consentimento e se apropriam da liberdade de ação e/ou sexual da vítima.  
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Em vez de criminalizar, a intervenção do legislador deveria centrar-se nas 

condições sociais e laborais que as mulheres podem encontrar no trabalho sexual. 

Essencial é distinguir a prostituição exercida livremente e a prostituição forçada, 

como o fez o Protocolo de Palermo e a Convenção de Varsóvia sobre o Tráfico de 

Seres Humanos, bem assim regulamentar, na prostituição voluntária, os direitos 

sociais e laborais dos profissionais do sexo nomeadamente o âmbito da 

subordinação empresarial em torno do conceito de exploração sexual de modo a 

garantir a maior autonomia e independência da prostituta no exercício da sua 

atividade profissional por intermédio ou conta alheia.  

A criminalização da atividade empresarial ligada à prostituição voluntária o 

que faz é alimentar ainda mais a violência de género:  

- empurrando a mulher para a prostituição de rua, onde o estigma e a 

violência sexual são maiores; e  

- tornando-a mais vulnerável aos abusos e à exploração por parte de 

terceiros, justamente por falta de regulamentação da atividade (essa margem de 

risco estaria bem mais acautelada), deixando-a numa situação de desproteção e 

desigualdade social, não podendo criminalizar-se a conduta do proxeneta sem 

querer estigmatizar, também como delinquente, a pessoa cuja prostituição ele 

facilita; 

V) sem compreender que é falaciosa a legitimação da incriminação 

baseada na antecipação da tutela penal do tráfico de pessoas para exploração 

sexual:  

- quando, no crime de tráfico de pessoas, o legislador não prescindiu de 

tipificar os meios vinculados de execução que traduzem a essencialidade do 

desvalor da ação e do bem jurídico eminentemente pessoal aqui protegido;  

- quando, o tipo legal do tráfico abre a porta à migração de pessoas para 

exploração sexual no exercício da prostituição voluntária, sem ver nisso qualquer 

problema de desigualdade ou violência de género, para a jusante, uma vez em 
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Portugal, lhes fechar a janela, pela via do crime de lenocínio simples, proibindo 

essa atividade; 

- se não basta uma prostituta movimentar-se internacionalmente para que 

o caso seja qualificado como tráfico, tão pouco o trabalho sexual pode ser 

entendido, sem mais, como exploração sexual. Aliás, a generalidade das mulheres 

que escolhem migrar para trabalhar no mercado do sexo já o faziam no país de 

origem, surgindo a emigração como uma continuação lógica de uma carreira de 

prostituição e não o seu início. Mais uma vez se dirá que não é a prostituição em 

si, mas as condições de exploração, engano, coerção, abuso de autoridade ou 

vulnerabilidade e/ou outros meios ilícitos que ocorrem no trabalho do sexo, 

como noutras formas de trabalho consentido, que são fundamentais para 

caraterizar a vítima de tráfico e exploração sexual e, assim, desvirtuar o seu 

consentimento. Daí que nem toda a atividade sexual comercial seja exploração 

sexual; 

- quando a dificuldade probatória entre a prostituição livre e forçada não 

obstaculizou à exigência da ação vinculada no crime de tráfico de seres humanos, 

seguindo-se a distinção colhida no Protocolo de Palermo e na Convenção de 

Varsóvia sobre o Tráfico de Seres Humanos.  

Por tudo isto, não existe razão para tratar de forma diferente o crime de 

lenocínio simples (art. 169º, nº1, do C. Penal) e o crime de tráfico sexual de 

pessoas (art. 160º, nº1, do C. Penal), não se compreendendo que apenas neste se 

encontrem tipificados os meios de execução (crime de execução vinculada) e, 

portanto, sem os pânicos morais subjacentes ao lenocínio.  

Daí ser necessário separar as verdadeiras vítimas dos crimes de lenocínio e 

tráfico sexual de pessoas daquelas que, em busca de melhores condições de vida, 

escolhem a atividade da prostituição como forma de trabalho, sendo a liberdade 

de circulação de pessoas um princípio estruturante do Tratado da União 

Europeia;  

VI) sem atentar que os casos de exploração ou aproveitamento por 

terceiro da especial carência social e/ou económica da vítima estão agora mais 
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bem acautelados, através do elemento qualificador da especial 

vulnerabilidade (al. d), nº2, art. 169º) que, aliás, sempre oferecerá a mesma 

dificuldade probatória e esvazia o sentido e conteúdo do tipo simples.  

Contudo, na interpretação da especial vulnerabilidade da vítima, o intérprete 

deverá ter presente que na livre determinação de cada um sobre a definição dos 

modos de vida e de trabalho, os constrangimentos económicos e outros estão 

presentes na prostituição, como na escolha de qualquer outra profissão, sem que 

se questione a legitimidade do seu exercício. Ou será que só existe liberdade em 

relação a possibilidades laborais à margem da necessidade de satisfazer as 

necessidades económicas? Se assim fosse não haveria opções livres em muitos dos 

trabalhos dos sectores populares, sobretudo no contexto da emigração, mas sem 

que se questione, à conta da necessidade que os move, a legitimidade do seu 

exercício, por mais perigosos, penosos, mal pagos ou desagradáveis que possam 

ser.  

Ora, à semelhança de tantas outras profissões, a opção pela prostituição pode 

ser condicionada por contingências socioeconómicas que impelem o indivíduo a 

exercê-la, com a diferença que é pior vista e mais bem paga. Mas não raramente 

figura como uma escolha consciente de quem prefere desempenhá-la em 

detrimento de outras atividades mais precárias e/ou pior remuneradas.  

Essencial é aceitar, sem estereótipos nem preconceitos sociais, que as 

mulheres devem ser livres para vender a sua disponibilidade sexual e não deixa de 

ser juridicamente livre o trabalho que alguém realiza, sem mais, em razão de 

necessidades económicas, optando, é certo, sob determinadas condições, mas 

ainda assim de forma livre e consciente.  

A questão é, então, saber quando a opção pela prostituição é a única viável, 

perante as circunstâncias de desigualdade material ou de dependência, de modo 

a concluir-se pela ausência de alternativas reais de comportamento que exclua a 

voluntariedade da renúncia.  

A aferição da situação de especial vulnerabilidade assentará sempre numa 

avaliação global, à luz das circunstâncias de cada caso, de todas as privações 
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condicionantes ou não da liberdade da vítima, quer no momento da aceitação 

inicial da prostituição, quer durante a sua permanência nessa atividade, sendo útil 

a técnica do exemplo-padrão, por referências às demais qualificativas do lenocínio 

forçado, para caraterizar a gravidade da situação vulnerável.  

Tudo isto, numa área onde o ónus de justificação da legitimação da 

incriminação pelo legislador e fiscalização pelo julgador era maior, pelas 

seguintes razões:  

1- tratando-se de um crime de perigo abstrato, a legitimidade de 

antecipação da tutela penal baseia-se:  

- na elevada perigosidade da conduta, baseada em dados estatísticos, regras 

cientificas ou regras da experiência consolidadas. Mas, se assim é, não se 

compreende que a eliminação do segmento da carência e desproteção social e 

económica tenha sido justificada pela dificuldade de prova quando 

contraditoriamente se legitima a incriminação numa presunção natural, de base 

empírica, que associa a prostituição a situação de carência social e económica. A 

ser verdade esta evidência empírica não se vê qual seria a sua dificuldade de prova. 

Nem a dificuldade probatória entre a prostituição livre e forçada obstaculizou à 

exigência da ação vinculada no crime de tráfico de seres humanos. Sendo o 

domínio da sexualidade aquele onde mais proliferam e se desencontram as 

conceções ético sociais vigentes, maior exigência se impunha quanto à ligação do 

perigo a determinadas condutas como forma de justificar a incriminação (o 

princípio da máxima garantia de verdade do juízo de perigo); 

- na grande importância do bem jurídico (um “bem jurídico tem que ser 

uma “realidade de sentido social” cuja ameaça e cuja lesão sejam também jurídica 

e socialmente percetíveis): tal exigência falha na incriminação do lenocínio, por 

mitigação, hoje em dia, da censura social associada à prostituição voluntária. Se a 

prostituição não é proibida, sendo uma atividade neutra, como justificar que 

comete um crime quem a facilita e ganha com isso quando a própria prostituta, 

que nisso consente, entende que beneficia com a intermediação do “proxeneta” ? 

Como pode ser crime facilitar uma atividade completamente lícita? A penalização 
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de comportamentos no domínio sexual, que nem sempre mostram a evidência da 

sua perigosidade, obrigava o legislador a um ónus especial de fundamentação do 

juízo de perigo; e  

- na clara identificação do bem jurídico protegido, o que obrigava a uma 

descrição típica de forma precisa e minuciosa do conteúdo da liberdade carente 

de tutela penal;  

2 - por ser aqui mais intensa a afetação de posições subjetivas: tratando-

se de uma interferência mais gravosa em bens, interesses ou valores subjetivados, 

a intervenção penal tem de ser justificada por fins ponderosos, designadamente 

de tutela ou de proteção de bens, interesses ou valores especialmente qualificados 

do ponto de vista constitucional;  

3 - não estando expressamente autorizadas pela constituição as 

restrições decorrentes da incriminação do lenocínio, sobre o legislador 

impendia um ónus maior de justificação da necessidade da restrição (fundamento 

da restrição) e sobre o julgador um dever mais intenso de controlo da justificação 

no plano constitucional dessas restrições;  

4 - confrontado com a disposição da liberdade sexual e com o direito à 

disposição do corpo por parte de quem se prostitui, quando esse ato não lesa 

quaisquer bens de terceiro e/ou da comunidade, não se pode argumentar com a 

defesa da pessoa contra si própria, sem procurar saber– como vem acontecendo 

com o Tribunal Constitucional - das limitações constitucionais desse poder de 

disposição/princípios que regem a proibição da renúncia de direito 

fundamentais. A inadmissibilidade da renúncia traduz-se numa restrição de 

direitos fundamentais de quem se prostitui e do próprio agente do crime, pelo que 

só se justificará se for conforme às exigências constitucionais. As restrições aos 

direitos fundamentais devem limitar-se ao mínimo indispensável para a proteção 

e satisfação das necessidades básicas da vida humana numa sociedade pluralista, 

de modo a possibilitar que as pessoas desenvolvam sem intromissões as suas 

potencialidades, livremente a sua personalidade e autorrealização pessoal; 
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5- sendo a regra a liberdade de ação em geral e o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, as restrições destes direitos fundamentais 

(que colidem com a autonomia e liberdade individual) impõem ao legislador e ao 

julgador um ónus especial de fundamentação, dada a obrigação de não interferir 

injustificadamente nesse âmbito.  

Ademais, não se pode garantir uma dignidade à pessoa humana se não lhe é 

facultado o desenvolvimento de sua personalidade de forma livre e autónoma.  

A incriminação do lenocínio simples atenta contra os princípios e valores 

constitucionais da liberdade sexual e da própria dignidade da pessoa humana já 

que a sexualidade não pode ser dissociada do livre desenvolvimento da 

personalidade.  

A realização de um direito fundamental inclui a possibilidade do titular 

dispor dele se, quando e como entender, inclusive no sentido da sua autolimitação 

enquanto expressão do direito de autodeterminação e livre desenvolvimento da 

personalidade individual - art. 26º, nº1, da CRP.  

Não permitir que quem se prostitui de forma livre e esclarecida, com plena 

capacidade de discernimento, possa negociar ou renunciar a direitos 

fundamentais, contanto que essa renúncia seja voluntária e consciente, sem vícios 

nem constrangimentos, é violar um dos mais básicos atributos da dignidade da 

pessoa humana: a autonomia da vontade.  

O poder de disposição de direitos fundamentais não é ilimitado.  

Todavia, o Estado só tem o dever de proteger a pessoa contra si mesma 

quando esta não esteja em posição de cuidar de si ou quando estejam em risco as 

suas possibilidades de “autodeterminação futura”.  

Fora desses casos, a proibição da renúncia ao direito fundamental representa 

uma violação grave do primado da liberdade e consequentemente do princípio da 

disponibilidade dos direitos fundamentais e da sua própria dignidade e autonomia 

individual.  
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O Estado não pode impor à pessoa um modo de condução da sua vida, 

conceções ou planos de vida com os quais ele não concorde, por mais valiosas que 

sejam para a maioria, o que constituiria uma restrição ao livre desenvolvimento 

da personalidade e consequentemente uma violação do princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

A autonomia privada significa justamente a liberdade de escolher uma 

conceção pessoal de vida.  

Ora, a incriminação do lenocínio simples implica para os trabalhadores e 

empresários da atividade sexual:  

- a violação das liberdades especiais de escolha de profissão e de iniciativa 

económica; e  

- uma ofensa ilegítima à livre conformação da sua vida, de acordo com o 

modo que elegeram e assim da garantia constitucional da autonomia privada, em 

particular da liberdade contratual, tudo no quadro do direito ao desenvolvimento 

da personalidade. Mesmo na perspetiva do empresário o crime de lenocínio 

simples impede o livre exercício dessa atividade empresarial e, nessa medida, 

representa a proibição de um modo de vida e de realização pessoal e profissional.  

Por outro lado, a liberdade de trabalho efetiva-se na possibilidade de escolha 

entre o trabalho independente (não empresarial), o trabalho subordinado (art. 

47º, nº1, da CRP) ou ainda a liberdade de empresa (liberdade de iniciativa ou a 

gestão de uma atividade empresarial) de cariz individualista (art. 61º, nº1, da 

CRP) ou social (art. 61º, nº2 e 5, da CRP).  

Ora, também os direitos constitucionais do livre exercício de profissão 

(art. 47º, nº1, da CRP) e da liberdade económica (art. 61º, da CRP), que são 

também uma irradiação do princípio da dignidade da pessoa humana e do livre 

desenvolvimento da sua personalidade (art. s 1º e 26º, nº1, da CRP, e art. s 22º e 

26º da DUDH), são reflexamente tolhidos aos profissionais do sexo, por via da 

legislação infraconstitucional penal que persiste na criminalização da pessoa ou 

empresa que explora a prostituição.  
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A proibição do lenocínio simples equivale a impedir a prostituta de ser 

trabalhadora assalariada ou mesmo exercer a prostituição por conta própria com 

o auxílio de um terceiro, negando-lhe os direitos fundamentais laborais e sociais 

associados, em clara violação do seu direito à livre escolha do género de trabalho 

(art. 47º, nº1, da CRP, art. 23º da DUDH e art. 15º da CDFUE) e 

consequentemente do seu direito social ao trabalho (art. 58º, nº1, da CRP e art. 

6º do PIDESC) e outros direitos laborais a ele associados (art. 59º, da CRP).  

A criminalização indiscriminada do lenocínio traduz uma violação da 

liberdade de escolha e direito a uma profissão por parte do proxeneta (art. 47º, 

nº1, da CRP) e concomitantemente, pelo lado de quem presta o trabalho sexual, 

da liberdade de escolha e direito ao trabalho (art. s 47º, nº1, e 58º, nº1, da CRP).  

Na medida em que não tem por base a concretização de qualquer ideia de 

justiça social (interesse geral), a criminalização indiscriminada da exploração 

empresarial de formas de prostituição voluntária representa também uma 

violação clara do princípio e direito fundamental da liberdade de iniciativa 

económica (art. 61º) e especialmente do princípio fundamental, em matéria de 

organização económico-social, da liberdade de iniciativa e de organização 

empresarial (art. 80º, al. c), da CRP.  

Tanto mais que o Estado de direito democrático se baseia não apenas no 

“respeito”, mas também “garantia de efetivação” dos direitos e liberdades 

fundamentais (art. 2º da CRP) entre eles, como referido, a liberdade de 

profissão/trabalho (art. 47º, nº1, da CRP) e a liberdade de empresa (art. 61º, nº1, 

da CRP), sabido que uma e outra incluem tanto a escolha da atividade a exercer 

como o seu exercício.  

Afirmar, sem mais, que o direito ao trabalho e a liberdade de iniciativa 

económica não são os relativos à atividade criminosa, é uma visão simplista do 

problema de inconstitucionalidade quando está em causa aferir precisamente da 

legitimidade constitucional da ilicitude dessa atividade.  

Argumentar com o Tribunal Constitucional que a restrição imposta pela 

criminalização do lenocínio à liberdade de exercício de profissão ou de atividade 
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económica (art. 47º, nº1 e 61º, nº1, da CRP) tem por base valores e direitos 

associados à proteção da autonomia e da dignidade, é não compreender que a 

incriminação, fora das circunstâncias que a qualificam, abrangendo toda a 

atividade empresarial ligada à prostituição, independentemente do tipo de 

prostituição e da sua relação com a liberdade individual, tem mais de ofensivo 

dessa mesma autonomia e da dignidade.  

O alargamento da incriminação a essa atividade, independentemente de 

qualquer ingerência na formação da vontade de quem se prostitui, visa 

exclusivamente punir uma profissão livremente escolhida e exercida e não a 

corrupção da vontade livre da vítima.  

Se é certo que a liberdade profissional/trabalho (art. 47º, nº1, da CRP) e a 

liberdade de empresa (art. 61º, nº1, da CRP) estão sujeitas, nos termos da 

Constituição, aos limites legais impostos pelo interesse geral ou coletivo, com 

respeito pelo poder conformador do legislador, o estabelecimento dessas 

restrições terá de ser feito à luz do art. 18º, nºs 2 e 3, ex vi art. 17º, ambos da CRP, 

e, portanto, também do princípio da proporcionalidade, sempre com respeito de 

um núcleo essencial.  

Também o afastamento dos profissionais do sexo de participarem dos 

direitos/deveres sociais, a partir das respetivas contribuições, representa uma 

restrição injustificada do direito fundamental à segurança social previsto no art. 

63º, nº1, da CRP, mormente na vertente da universalidade e integralidade que o 

Estado de direito (social) está obrigado a respeitar e proteger (art. 2º, da CRP).  

A pretexto de garantir o que entende ser a otimização da felicidade e de uma 

existência digna para si, na atividade empresarial ligada à prostituição o Estado 

retira o trabalho e a empresa, os direitos sociais prestacionais e a cidadania, 

quando tinha o dever de pelo menos não afetar o acesso aos bens já assegurados, 

através de meios próprios, caso em que não entra em contas o princípio da reserva 

do financeiramente possível tão caro à realização dos direitos sociais positivos.  

Esta exclusão arbitrária do sistema previdencial da segurança social (dito 

comparticipado, art. s 50º ss, da Lei de Bases da Segurança Social), ainda que a 
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prostituição não seja uma atividade ilícita, constitui ainda uma violação do 

princípio constitucional da igualdade (art. 13º, da CRP e art. 7º da Lei de Bases da 

Segurança Social), numa concessão diferenciada de prestações a diferentes 

categorias de prostitutas, sem justificação material relevante para a diferenciação 

entre a prostituição independente e a subordinada.  

Nem existe fundamentação material bastante para essa desigualdade em 

matéria de direitos e deveres sociais fundamentais (art. 63º, da CRP), 

constituindo ainda uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana a 

privação absoluta do direito à segurança social por falta de contribuições sociais.  

Fora dos casos de prostituição forçada, a exclusão do trabalho sexual 

subordinado do âmbito do sistema de segurança social previdencial constitui 

também uma restrição de um direito fundamental desproporcionada perante a 

vantagem de evitar o perigo de lesão da liberdade e autodeterminação sexual e 

consequentemente em clara violação do princípio constitucional da 

proporcionalidade à luz do art. 18º, nº2, ex vi art. 17º, ambos da CRP.  

Posto isto, confrontado o bem jurídico protegido pelo crime de lenocínio 

simples e todos os direitos, liberdades e garantias fundamentais afrontados, por 

via dele, em especial o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, na 

dimensão de liberdade geral de ação (art. 26º, nº1, da CRP), a liberdade de escolha 

de profissão (art. 47º, nº1, da CRP), o direito à iniciativa económica privada e 

liberdade de empresa (art. 61º, nº1 e art. 80º, da CRP) e o direito à segurança 

social (art. 63º, nº1, da CRP), com ofensa do valor supremo e relativizante da 

dignidade da pessoa humana, conclui-se que:  

- a finalidade social visada pela incriminação mais bem acautelada ficaria se 

regulamentado fosse o trabalho sexual;  

- a medida restritiva legalmente imposta pela opção do direito penal 

constitui a mais forte e limitativa das restrições ao conjunto daqueles direitos 

fundamentais restringidos, atenta a pluralidade e o grau de afetação de todos eles. 

A proibição genérica do lenocínio é desnecessária ao provocar efeitos mais 
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restritivos dos direitos fundamentais e da própria liberdade em geral, sem garantir 

um acréscimo de eficácia na proteção da liberdade e autodeterminação sexual;  

- não é proporcional, numa relação custo-benefício, o resultado visado com 

a incriminação (meio escolhido para acautelar o perigo de lesão do bem jurídico da 

liberdade e autodeterminação sexual) e todas as restrições fundamentais dela 

decorrentes.  

Todos estes direitos fundamentais são afrontados pelo crime de lenocínio, 

num domínio onde o poder legislativo tinha a sua liberdade de conformação 

limitada por critérios estritos de mínima intervenção e máxima subsidiariedade.  

Vista a afetação global de todos estes direitos fundamentais, a incriminação 

do lenocínio simples mostra-se desnecessária e manifestamente desproporcional 

para acautelar o risco de lesão da liberdade e autodeterminação sexual do 

indivíduo que livremente dispõe desse direito fundamental nomeadamente 

mediante a sua renúncia 340.  

Em suma, goste-se ou não da prostituição, a incriminação do lenocínio 

simples representa uma apropriação pública de bens jurídicos jusfundamentais 

que a pretexto de proteger a vítima contra si própria traz mais dificuldades do que 

soluções, restando, afinal, a dúvida se em vez de ajudar quem se prostitui, não 

estará a reação penal a prejudicá-la, impedindo-lhe o acesso à cidadania, à 

liberdade, à igualdade de direitos, à autodeterminação e autonomia na condução 

da sua vida.  

                                                           
340 Não é razoável nem proporcional que no lenocínio simples o legislador ordinário anule 

totalmente o exercício daqueles elementares direitos fundamentais para acautelar um sentimento 
geral de pudor e moralidade sexual ou mesmo o perigo abstrato e não fundamentado que se 
pretende forjar sob a incriminação, cujo bem jurídico tutelado não colhe ressonância social capaz 
de a justificar.  Para acautelar o risco de lesão de um direito fundamental (liberdade sexual), focado 
na inviabilização jurídica de um terceiro poder tirar partido da conduta do titular do direito 
fundamental, o legislador sacrifica antecipadamente, mas de forma efetiva, vários outros direitos 
fundamentais, inclusivamente aquele da liberdade sexual, o que, além de desnecessário, é 
desproporcional já que todos os sacrifícios sentidos pelos destinatários da norma superam 
largamente as supostas vantagens alcançadas com a incriminação.  
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Trata-se de uma tirania de valores que, em nome da preservação de uma 

dignidade humana integrante da ordem pública, numa dada conceção substancial 

do viver de forma virtuosa, justa e correta, afronta a normatividade dos mais 

diversos direitos fundamentais, vistos necessariamente como um todo e não 

numa ótica analítica do seu conteúdo individual.  

Tudo como se os demais não soubessem o que é melhor para si, ao contrário 

de nós, racionais e mais dignos, que o conhecemos a partir da nossa realidade 

social e, por isso, ainda que neguem essa proteção indesejada, 

paternalisticamente os constrangemos a comportarem-se condignamente, à luz 

das nossas conceções do mundo e da vida, privando-os ou reduzindo-lhes a 

liberdade de escolha sobre o modo de vida que pretendem levar, mesmo que 

acreditem que através da renúncia pudessem prosseguir de forma mais adequada 

os seus interesses.  

A defesa dos direitos humanos e da justiça social deve ser feita pelo respeito 

da liberdade e da autodeterminação da pessoa adulta que voluntariamente se 

prostitui e pela via da regularização que garanta os direitos sociais e laborais aos 

profissionais do sexo, assim diminuindo as condições de exploração, violência, 

coerção e engano na prostituição e no tráfico de pessoas, facilitando a denúncia 

dessas situações quantas vezes silenciadas pela clandestinidade e informalidade 

em que se movem.  

Provavelmente a regulamentação do trabalho sexual tão pouco resolverá 

todos os problemas associados à prostituição, mas é a solução que globalmente 

mais protege os direitos de quem se prostitui no atual mercado informal onde os 

maiores riscos do trabalho sexual são a flexibilidade, precariedade, fragmentação 

e desregulação.  

Crucial é diferenciar a prostituição forçada e voluntária para se poder 

defender e garantir de forma realista e consequente os direitos de quem exerce 

uma e outra, com a certeza de que a melhor maneira para combater a violência e 

a exploração sexual é melhorar a situação social e laboral das prostitutas.  
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A questão não é ser a favor ou contra, mas antes e só o respeito pela livre 

opção de cada um (o direito a escolher) e dentro da sua opção assegurar que os 

seus direitos são garantidos.  

A atividade profissional e empresarial da prostituição não pode ser tratada 

como se fosse uma e a mesma coisa, sujeita à mesma valoração, havendo ou não o 

consentimento livre da pessoa prostituída.  

A relevância da autonomia individual, da autodeterminação e do livre 

desenvolvimento da personalidade passam desde logo pelo reconhecimento da 

pessoa como sujeito capaz de definir o sentido da sua própria dignidade e assim 

decidir de forma livre e autónoma sobre os seus planos e formas de vida.  

Em nome de uma conceção de dignidade em que o interessado não se revê, 

o Estado não pode arrogar-se o poder de defender a dignidade do próprio contra 

a sua vontade (paternalismo moral), como se o protegesse contra si próprio, 

contra as representações ou as convicções por si tomadas, de forma livre, 

esclarecida e consciente, para conduzir e estruturar a sua vida, impedindo-o de 

renunciar a posições protegidas de direitos fundamentais e transformando o 

direito à dignidade num dever de dignidade, numa liberdade vinculada ao exercício 

do direito, sem o questionar ou deixar fazer as suas opções, como se a autonomia 

moral da pessoa não incluísse ela própria o poder do indivíduo se decidir pelo 

imoral (“ir para o inferno à sua maneira”). A relação de cada um com o seu corpo 

não transforma o direito fundamental à disposição do mesmo numa situação de 

dever.  

Posto isto, no atual contexto normativo esvaziou-se da incriminação prevista 

no nº1, do cit. art. 169º, qualquer âmbito de proteção jurídico-penal mormente a 

ligação axiológica à liberdade e autodeterminação sexual, sendo a norma 

materialmente inconstitucional, por violação do art. 18º, nº2, da CRP, com a 

consequente nulidade e inaplicabilidade da mesma.  
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Vista a concretização do princípio do bem jurídico, à luz das diretrizes 

propostas 341, mais ajuizado se tornaria, no respeito pelas diferenças e opções 

profissionais de cada um, enxergar a inconstitucionalidade material da 

incriminação.  

Numa área onde não existe consenso sobre a dignidade punitiva do lenocínio 

simples 342, mais adequada e eficaz do que a sanção penal é a definição clara da 

exploração sexual e o reconhecimento da prostituição voluntária como uma 

prática social, legal e regulada do trabalho sexual que estabeleça os direitos e 

deveres de ordem social e laboral de todos os protagonistas.  

Não é mais sustentável hoje, sem falsos pecados, numa hipocrisia social que 

finge não ver com os olhos fechados, a necessidade da pena suposta pela 

incriminação do art. 169º, nº1, do C. Penal, a qual deverá considerar-se destituída 

de valor por infringir o disposto na Constituição e os princípios nela consignados 

(art. 277º, nº1, da CRP).  

 

 

 

 

                                                           
341 Entre elas, sinteticamente, a preposição de que os comportamentos imorais ou reprováveis 

não fundamentam por si só a lesão de um bem jurídico; a ofensa à dignidade da pessoa humana 
não é uma lesão de um bem jurídico; a proteção de sentimentos apenas pode corresponder à 
proteção de um bem jurídico-penal quando pressuponha uma ameaça real; a autolesão consciente 
e responsável, bem como o auxílio que lhe seja prestado, não põem em causa qualquer bem jurídico 
– Cfr. Claus Roxin, O conceito de Bem Jurídico…, p. 20.  

342 Maria Fernanda Palma, Direito Penal do Ambiente – Uma Primeira Abordagem”, pg. 437-8, 
entre outros elege como critérios legitimadores da tutela penal a necessidade de um amplo 
consenso sobre a dignidade punitiva e a ineficácia de outros meios para a proteção do bem jurídico.  

À margem da vontade das maiorias conjunturais e do poder político, a incriminação de uma 
conduta exige, segundo a Autora, que a mesma seja “indispensável para promover a defesa de bens 
jurídicos essenciais (princípio da necessidade), a conduta incriminada deve possuir ressonância ética 
negativa (princípio da culpa) e a criminalização, sempre resultante de lei formal, deve reunir o 
consenso da comunidade (princípio da legalidade)” – cfr. Maria Fernanda Palma, in Conceito 
material de crime, direitos fundamentais e reforma penal, pg. 7.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 375 | 

 

 

 

JURISPRUDÊNCIA  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos  

Ac. TC nº426/91, de 6 de novembro (Sousa Brito) (crime de perigo abstrato)  

Ac. TC nº288/98, de 17 de abril (Luis Nunes de Almeida) (interrupção 

voluntária de gravidez/ livre desenvolvimento da personalidade)  

Ac. TC nº617/06, de 15 de novembro (Fernanda Palma) ( idem )  

Ac. TC nº144/04, de 10 de março (Fernanda Palma) (não 

inconstitucionalidade do crime de lenocínio)  

Ac. TC n.º196/04, de 23 de março (Paulo Mota Pinto) ( idem )  

Ac. TC n.º303/04, de 5 de maio (Helena Brito) ( idem )  

Ac. TC n.º170/06, de 6 de março (Vítor Gomes) ( idem )  

Ac. TC n.º396/07, de 10 de julho (Pamplona Oliveira) ( idem )  

Ac. TC n.º522/07, de 18 de outubro (José Borges Soeiro) ( idem )  

Ac. TC n.º591/07, de 5 de dezembro (Mário Torres) ( idem )  

Ac. TC n.º141/10, de 14 de abril (Ana Guerra Martins) ( idem )  

Ac. TC n.º559/11, de 16 de novembro (Maria João Antunes) ( idem )  

Ac. TC n.º605/11, de 5 de dezembro (Ana Guerra Martins) ( idem )  

Ac. TC n.º654/11, de 21 de dezembro (José Cunha Barbosa) ( idem )  

Ac. TC n.º 203/12, de 24 de abril (João Cura Mariano) ( idem )  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 376 ∙ DV11  

Ac. TC n.º 149/14, de 13 de fevereiro (Carlos Fernandes Cadilha) ( idem )  

Ac. TC n.º 641/16, de 21 de novembro (Fernando Ventura) ( idem )  

Ac. TC n.º 421/17, de 13 de julho (Fátima Mata-Mouros) ( idem )  

Ac. TC n.º 694/17, de 18 de outubro (Fernando Ventura) ( idem )  

Ac. TC n.º 90/18, de 20 de fevereiro (Pedro Machete) ( idem )  

Ac. TC n.º 178/18, de 10 de abril (Maria Clara Sottomayor) ( idem )  

Ac. TC n. º160/2020, de 4 de março (José Teles Pereira) ( idem ) 

Ac. TC nº134/2020, de 3 de março (Lino Rodrigues Ribeiro) 

(inconstitucionalidade do crime de lenocínio)  

 

Ac. TC nº349/91, de 3 de julho (Alves Correia) (princípio da dignidade da 

pessoa humana)  

Ac. TC nº635/99, de 23 de novembro (Artur Maurício) ( idem )  

Ac. TC nº155/09, de 25 de março (Maria Lúcia Amaral) ( idem )  

Ac. TC nº328/94, de 13 de abril (Bravo Serra) (liberdade profissional)  

Ac. TC nº187/01, de 2 de maio (Paulo Mota Pinto) (liberdade 

profissional/princípio da proporcionalidade)  

Ac. TC nº527/95, de 4 de outubro (Vitor Nunes de Almeida) (princípio da 

proporcionalidade)  

Ac. TC nº99/02 ( idem )  

Ac. TC nº420/13, de 15/07 (Maria Rangel de Mesquita) ( idem )  

Ac. TC nº474/13, de 29/08 (Fernando Ventura) ( idem )  

Ac. TC n.º 846/14, de 3/12 (Maria Lúcia Amaral) ( idem )  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 377 | 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

ABREU, Maria Luísa Maqueda, El tráfico de personas con fines de explotación 

sexual, 2000, in https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174827. 

Acedido em 23.06.2018.  

____, “? Que passa con la prostitución de las mujeres ? Algunas reflexiones desde 

un discurso de los derechos”, in 

http://www.olvidos.es/app/webroot/pdf/maqueda.pdf. Acedido em 23.06.2018.  

____, Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la 

explotación sexual, Diario La Ley (6430), 2006.  

____, La Violência de Género – Entre el concepto jurídico y la realidad social, 

Revista Eletrónica de Ciência Penal y Criminologia, 2006. Acedido em 

23.06.2018, 

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/2violencia_genero_maqueda.pdf.  

____, Prostitución, feminismos y derecho penal, Editorial Comares, 2009.  

ACTAS e Projecto, Rei dos Livros, 1993.  

ALBERGARIA, Pedro Soares de e Pedro Mendes Lima, O Crime de 

Lenocínio entre o Moralismo e o Paternalismo Jurídicos, Revista Portuguesa de 

Ciência Criminal, Coimbra Editora, ano 22, nº2.  

ALBERTO, José Maria, Dos crimes sexuais: do crime de lenocínio em especial, 

2012.  

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Crimes de Perigo e Contra a Segurança 

das Comunicações, Jornadas de Direito Criminal – Revisão do Código Penal, II, 

1998.  

____, Comentário do Código Penal, 2ª ed., 2010, anot. art.169º.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 378 ∙ DV11  

ALMEIDA, Carlota Pizarro de, O Crime de Lenocínio no Artigo 170º, n.º 1 do 

Código Penal. Anotação ao Ac TC n.º 144/2004 (relat. Conselheira Maria 

Fernanda Palma), in Jurisprudência Constitucional, n.º 7, Julho-Setembro, 2005.  

ALVES, Sénio Reis, Crimes Sexuais, Almedina, 1995.  

AMADO, João Leal, Contrato de trabalho prostitucional ?, Revista Questões 

Laborais, Ano IX, 2002, nº20, Coimbra Editora.  

AMARAL, Maria Lúcia, A Forma da República: uma introdução ao estudo do 

direito constitucional, Coimbra Editora, 2005.  

AMORIM, João Pacheco, Liberdade de Profissão e Direito ao Trabalho: 

Contributo para uma distinção entre duas figuras afins, in Estudos Jurídicos em 

Homenagem ao Prof. Doutor António Motta Veiga, Coord. António José 

Moreira, Almedina.  

ANDRADE, Manuel da Costa, O Novo Código Penal e a Moderna 

Criminologia, in Jornadas de Direito Criminal”, O Novo Código Penal Português 

e Legislação Complementar, CEJ, Lisboa, 1983.  

____, Consentimento e Acordo em Direito Penal, Coimbra Editora, 1991.  

ANTUNES, Maria João, A Dignidade do Homem como Princípio 

Constitucional, in Relatório Português da 9ª Conferencia Trilateral Portugal, 

Espanha, Itália disponível em www.tribunalconstitucional.pt.  

____, Crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual dos menores, in 

JULGAR, nº12, 2010.  

____, A problemática penal e o Tribunal Constitucional, Estudos em 

Homenagem ao Prof. Doutor José Gomes Canotilho, vol.1, Coimbra Editora, 

2012.  

____, Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito da Execução das 

Sanções Privativas da Liberdade e Jurisprudência Constitucional, JULGAR, nº21, 

Almedina, 2013.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 379 | 

ARÁN, M. Garcia, Trata de Personas y Explotación Sexual, Granada, 

Comares, 2006.  

ASCENSÃO, José Oliveira, A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos 

humanos; acedido em 3.02.2018 in  

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=71981&ida

=72386.  

BANDEIRA, Gonçalo S. de Melo, Anotação, numa perspectiva de direito 

penal e de criminologia, ao acórdão do STJ de 13.04.2009, in Direitos de 

Personalidade e sua Tutela, Coord. Manuel da Costa Andrade, Rei dos Livros, 

2013, pg.268).  

BARROSO, Luís Roberto, A dignidade da pessoa humana no direito 

constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da 

jurisprudência mundial. Editora Fórum, Belo Horizonte, 2012.  

BAZZANO, Ariana, Gênero, crime e preconceito: um panorama histórico das 

normativas internacionais de combate ao crime de tráfico de pessoas, Interseções 

[Rio de Janeiro] v. 15 n. 2, dez. 2013, pg. 417-445.  

BELEZA, Maria Teresa Pizarro, A regulação jurídica da sexualidade no 

código penal: da laicização dos 'bons costumes' à ortodoxia da “liberdade”, Estudos 

comemorativos do 150º aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Ministério da 

Justiça, 1995.  

____, Sem sombra do pecado: O repensar dos crimes sexuais na revisão do 

código penal, in Jornadas de Direito Criminal, CEJ, Lisboa, 1996.  

BLANCHETTE, Thaddeus Gregory e Ana Paula da Silva, O Mito de Maria, 

Uma Traficada Exemplar: confrontando leituras mitológicas do tráfico com as 

experiências de migrantes brasileiros, trabalhadores do sexo, Rev. Inter. Mob. 

Hum., Brasília, Ano XIX, Nº 37, jul/dez.2011, pg.79-105.  

BRANDÃO, Nuno, A tutela penal especial reforçada da violência doméstica, 

JULGAR nº12 (especial), 2010.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 380 ∙ DV11  

BUERGO, Blanca Mendoza, La configuración del injusto (objetivo) de los 

delitos de peligro abstracto, Revista de derecho penal y criminologia, nº9 (2002).  

CAMPOS, Diogo Leite de, Lições de Direitos da Personalidade, 2ª ed., 1995, 

Separata do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.  

CANAS, Vitalino José Ferreira Prova, O princípio da proibição do excesso: em 

especial, na conformação e no controlo de atos legislativos, Repositório da 

Universidade de Lisboa, 2016, acedido em 5.05.2018 in 

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/26307.  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, Almedina, 7ª edição.  

CANOTILHO, Gomes, e Vital Moreira, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, vol.1, 4ª ed. revista, 2007, Coimbra Editora.  

CARVALHO, Américo A. Taipa de, Direito Penal, Parte Geral, U.C.P.Porto, 

3ª edição.  

____, Direito Penal, Parte Geral, II, 2004, U.C.P.Porto.  

CARVALHO, Gisele Mendes de, Delitos relativos à prostituição no Código 

Penal brasileiro: proteção da dignidade humana ou paternalismo jurídico? In 

Revista dos Tribunais Online, 2010,  

COELHO, Ana Filipa Fernandes, Prostituição: A Desconstrução dos seus 

Anátemas, Coimbra, 2010.  

CONDE, F. Muñoz, Derecho penal – Parte especial, Tirant, Valencia.  

CORREIA, José Manuel Sérvulo, Legalidade e Autonomia contratual nos 

contratos administrativos, Coleção Teses, Almedina, 1987.  

COSTA, José de Faria, O Perigo em direito penal (contributo para a sua 

fundamentação e compreensão dogmáticas), Coimbra Editora, 1982.  

____, Direito Penal Especial (Contributo a uma sistematização dos problemas 

“especiais” da Parte Especial), Coimbra Editora, 2004.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 381 | 

____, Direito Penal, Imprensa Nacional, 2017. 

CRORIE, Benedita Ferreira da Silva Mac, Os limites da renúncia e direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, 2011; acesso em 3.04.2018: 

https://biblionet.fd.unl.pt/BiblioNET/Upload/PDF/MacCrorie_2011_Texto.pdf 

CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da, Constituição e Crime – uma 

perspetiva da criminalidade e da descriminalização, Universidade Católica 

Portuguesa, Coimbra Editora, 1995.  

DALBORA, José Luis Guzmán, O Tráfico de Pessoas e o Problema do seu bem 

jurídico, RPCC ano 18 nº4, 2008, Coimbra Editora, pg. pg.447-464.  

DIAS, Augusto Silva, Entre Comes e Bebes: Debate de algumas Questões 

Polémicas no âmbito da Protecção Jurídico-Penal do Consumidor, Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal, ano 8, Fasc.4º, Coimbra Editora, 1998.  

____, Delicta in se e Delicta mere prohibita: Uma Análise das 

descontinuidades do ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção 

clássica”, Coimbra Editora, 2008.  

____, Reconhecimento e coisificação nas sociedades contemporâneas”, Liber 

Amicorum de José de Sousa e Brito, Coimbra, Almedina, 2009.  

DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal e Estado-de-Direito Material, in 

Revista de Direito Penal, nº31, 1981.  

____, Os novos rumos da política criminal e o direito penal do futuro, Revista 

da Ordem dos Advogados, 1983.  

____, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra Editora, 2004.  

____, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, 2007, Coimbra Editora.  

____, O Direito penal do bem jurídico como princípio jurídico-constitucional 

implícito, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 145º, Maio-Junho 2016, 

nº3998.  

https://biblionet.fd.unl.pt/BiblioNET/Upload/PDF/MacCrorie_2011_Texto.pdf


João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 382 ∙ DV11  

DIAS, Jorge de Figueiredo e Maria João Antunes, “Da inconstitucionalidade 

da tipificação do lenocínio como crime de perigo abstrato”, in Estudos em 

Homenagem ao Senhor Conselheiro Presidente Joaquim de Sousa Ribeiro – Vol. I, 

Almedina, 2019.  

DIAS, Maria do Carmo Silva, Repercussões da Lei nº59/2007, de 4/09, nos 

crimes contra a liberdade sexual, Revista CEJ, 1º Semestre 2008, nº8 Especial.  

DUARTE, Jorge Dias, Crime de lenocínio: unidade ou pluralidade de 

infracções, Revista Sub Judice - Justiça e Sociedade, 2003, Outubro/Dezembro, n.º 

26.  

ESTIARTE, Carolina Villacampa, Análisis de las políticas de criminalización 

de la prostitución, in Sistema Penal y perspectiva de género: trabajo sexual u trata 

de personas, Granada, 2012, Editorial Comares, pg.1-44.  

FONSECA, Rui Guerra da, Comentário à Constituição Portuguesa, II vol., 

Organização Económica (artigos 80º a 107º), Almedina.  

FONSECA, Cláudia, Nem tão exótico assim; acedido em 7.06.2018 in 

http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=834&sid=4

3.  

FONTINHA, Maria Inês, Para a Compreensão (Social) da Prostituição, Seara 

Nova, n.º 1965, Lisboa, 2006.  

FRISSO, Giovanna, Especialmente mulheres: reflexões sobre autonomia 

individual e a caracterização do tráfico como crime organizado internacional, in 

SOUSA, Nair; MIRANDA, Adriana; GORENSTEIN, Fabiana (orgs.). Desafios e 

perspectivas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. Brasília: 

Ministério da Justiça, Secretaria de Justiça, Coordenação de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, 2011, pg.84 – 104.  

GARCIA, M. Miguez e J.M.Castela Rio, Código Penal- Parte geral e especial, 

Almedina, 2014.  

GONÇALVES, Maia, Código Penal Anotado, 17ª edição.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 383 | 

GRECO, Luís, Breves reflexões sobre os princípios da proteção de bens jurídicos 

e da subsidiariedade no Direito Penal, in Direito Penal Contemporâneo. Livro em 

Homenagem ao Prof. Dr. Cezar Roberto Bitencourt. (Cooord.) SCHMIDT, 

Andrei Zenkner. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006.  

JESCHEK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal – Parte Geral, 

Editorial Comares, 2002.  

JULIANO, Dolores, Sobre trabajos y degradaciones, en SOLANA/ACIÉN 

(ed.), Los retos de la prostitución. Estigmatización, derechos y respeto, 2008.  

____, Transformaciones de la prostitución y del trabajo sexual en la era de la 

emergência de la industria del sexo, in Sistema Penal y perspectiva de género: 

trabajo sexual u trata de personas, Granada, 2012, Editorial Comares, pg.157-168.  

KEMPADOO, Kamala, Mudando o debate sobre o tráfico de mulheres, 

cadernos pagu (25), julho-dezembro de 2005, pg.55-78.  

KRIEGER, Mariana Gusso, O direito fundamental ao trabalho e sua (estreita) 

relação com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, Revista Fórum 

Trabalhista: RFT, Belo Horizonte: Fórum, ano 1, n. 1, mar./abr. 2012.  

LEITE, André Lamas, Prostituição e lenocínio: “política da avestruz” à 

portuguesa, in www.publico.pt, 19 de setembro de 2017.  

LEITE, Inês Ferreira, A tutela penal da liberdade sexual, Revista Portuguesa 

de Ciência Criminal, ano 21, 1, Coimbra Editora, 2011.  

LOPES, José Mouraz, Os Crimes contra a liberdade e autodeterminação 

sexual no Código Penal, 4ª edição, Coimbra Editora.  

LOPES, José Mouraz e Tiago Milheiro, Crimes Sexuais, Coimbra Editora, 

2015.  

LORA, Pablo de, Sexo (Con)sentido: El feminismo ante la encrucijada de la 

prostitución, Revista Jueces para la Democracia, nº87 (novembro 2016), Madrid, 

pg.17.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 384 ∙ DV11  

MALAFAIA, Joaquim, A Inconstitucionalidade do nº1 do artigo 169.º no 

Código Penal, in Revista Portuguesa de Ciências Criminais, ano 19, n.º 1, Coimbra 

Editora, 2009.  

MARGUÉNAUD, Jean-Pierre, Liberté sexuelle et droit de disposer de son 

corps, in Droits, Revue Française de Théorie, de Philosophie et de Cultures 

Juridiques, Paris, nº49, 2009.  

MARTINS, João Zenha, Dos Pactos de Limitação à Liberdade de Trabalho, 

2016, Almedina.  

MEDEIROS, Rui, A Decisão de Inconstitucionalidade, Universidade Católica, 

1999.  

MIR, José Cerezo, Delitos de peligro abstracto em el âmbito del derecho penal 

del riesgo, Revista de derecho penal y criminologia, nº10 (2002).  

MIRANDA, Felipe Arady, O direito fundamental ao livre desenvolvimento da 

personalidade, Ano 2 (2013), nº 10, 11175-11211 / http://www.idb-fdul.com/ 

ISSN: 2182-7567, acedido em 3.02.2018.  

MIRANDA, Jorge e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo 

I, Universidade Católica Editora, 2ª edição revista.  

____, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2ª edição, 

2010, Anotação aos artigos 1º a 79º.  

____, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 2006.  

MIRANDA, Jorge, A Dignidade da Pessoa Humana e a Unidade Valorativa 

do Sistema de Direitos Fundamentais, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 

Martim de Albuquerque, vol.I, FDUL, 2010.  

____, Manual de Direito Constitucional, Vol.II, Tomo IV, Coimbra Editora, 

2014.  

MIRANDA, Jorge e José de Melo Alexandrino, As Grandes Decisões dos 

Tribunais Constitucionais Europeus.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 385 | 

MURPHY, Catherine, Los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

sexuales son derechos humanos, 14 agosto 2015, in 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/08/sex-workers-rights-are-human-

rights/. Acedido em 23.06.2018.  

NABAIS, José Casalta, Algumas reflexões críticas sobre os direitos 

fundamentais, in AB VNO AD OMNES – 75 anos da Coimbra Editora, 1998, 

Coimbra Editora.  

NAHRA, Cinara, A moralidade da prostituição, in Mulheres da Vida, Edições 

Húmus, 2010.  

NATSCHERADTZ, Karl Prelhaz, O Direito Penal Sexual: conteúdo e limites, 

Almedina, Coimbra, 1985.  

NETO, Júlio Rodrigues Coelho, Dignidade social: direitos fundamentais e as 

fronteiras da atividade prestacional do Estado, Lisboa, 2014.  

NETO, Luísa, O Direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo (A 

relevância da vontade na configuração do seu regime), Coimbra Editora, 2004  

NEVES, Castanheira, A Revolução e o Direito, Lisboa, 1976.  

NOVAIS, Jorge Reis, Renúncia aos direitos fundamentais, in DJAP, 1.º 

Suplemento, Lisboa, 1998.  

____, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 

pela Constituição, Coimbra Editora, 2003.  

____, Os princípios estruturantes da República Portuguesa, Coimbra, 2004.  

____, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, Coimbra Editora, 

2006.  

____, Direitos Sociais – Teoria jurídico dos direitos sociais enquanto direitos 

fundamentais, Coimbra Editora, 2010.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 386 ∙ DV11  

____, A Dignidade da Pessoa Humana, Dignidade e Direitos Fundamentais, 

vol.I, 2016 Reimpressão.  

____, A Dignidade da Pessoa Humana, Dignidade e Inconstitucionalidade, 

vol.II, 2017 Reimpressão.  

OLALLA, Patricia Fernández, Delitos relativos a la prostitución y su relación 

con la trata de seres humanos; Acesso em 5.01.2018: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/P%20Fern%C3

%A1ndez%20Olalla.pdf?idFile=8c46efbb-3580-40df-bb61-ffffa614e6c2.  

OLIVARES, G. Quintero, Las normas penales españolas: cuestiones generales. 

In: M. Garcia Arán, Trata de personas y explotación sexual.  

OLIVEIRA, Alexandra, O mundo da prostituição de rua: trajetórias, discursos 

e práticas. Um estudo etnográfico, Porto: FPCEUP (Tese de Doutoramento), 

2008.  

____, Andar na Vida: Prostituição de rua e Reação Social, Almedina, 2011.  

OLIVEIRA, Fernando António Rodrigues da Silva Coutinho, Breves 

considerações a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, in 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/68997/2/24817.pdf, acedido em 

Abril/2017.  

PACECCA, María Inés, Trabajo, explotación laboral, trata de personas: 

Categorías en cuestión en las trayectorias migratórias, Rev. Inter. Mob. Hum., 

Brasília, Ano XIX, Nº 37, p. 147-174, jul./dez. 2011.  

PADOVANI, Tullio, Diritto Penale, 4ªed, Milano: Dott. A. Guiffrè Editore, 

1998.  

PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Crimes contra as 

Pessoas, 1983.  

____, Direito Constitucional Penal, Almedina, Coimbra, 2006.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 387 | 

____, O argumento criminológico e o princípio da necessidade da pena no juízo 

de constitucionalidade, in JULGAR, nº29, Almedina, 2016.  

____, Direito Penal do Ambiente – Uma Primeira Abordagem.  

____, Conceito material de crime, direitos fundamentais e reforma penal, p. 7, 

disponível em: http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/TQB_MA_22910.pdf  

PATRÍCIO, Rui, Erro sobre regras legais, regulamentares ou técnicas nos 

crimes de perigo comum no actual direito português, AAFDL, 2000.  

PATTO, Pedro Vaz, Direito Penal e Ética Sexual, Direito e Justiça, FDUCP, 

vol.XV, tomo II, 2001.  

____, O Crime de Tráfico de Pessoas, Revista do CEJ, 2008, nº8 (Especial), 

pg.179-203.  

PEIXOTO, João, Tráfico, Contrabando e imigração irregular - Os novos 

contornos da imigração brasileira em Portugal, in Sociologia, Problemas e Práticas, 

n.º 53, 2007.  

PEREIRA, Rui Carlos, O Dolo de Perigo, Lex, 1995.  

____, Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do código penal, in "Sub 

judice", Lisboa, (11), Janeiro-Junho 1996.  

PINTO, Paulo Mota, O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, in 

Portugal-Brasil ano 2000 – Tema Direito, Universidade de Coimbra – Coimbra 

Editora, Coimbra, 1999.  

PRATA, Ana, A Tutela Constitucional da Autonomia Privada, Almedina.  

PRECIOSO, M. López, Debate feminista: teorias, prácticas y realidades, 

Prostitución y trata, Serra (coord.), Tirant lo Blanch, 2007.  

RAMOS, Vasco Moura, O direito fundamental à iniciativa económica privada 

(art.61º, nº1, da CRP) – Termos da sua consagração no direito constitucional 

português, in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Vol.LXXVII, 2001.  



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 388 ∙ DV11  

RAPOSO, Vera, Da Moralidade à liberdade, in Liber Discipulorum, Coimbra 

Editora, 2003.  

RIBEIRO, Manuela, Manuel Carlos Silva, Johanna Schouten, Fernando 

Bessa Ribeiro e Octávio Sacramento, Vidas na Raia - Prostituição feminina em 

regiões de fronteira, Edições Afrontamento, 2008.  

RIPOLLÉS, José Luis Diez, El derecho ante el sexo, limites, critérios de 

concreción y contenido del derecho penal sexual, Barcelona : Bosch, 1981.  

_____, La protección de la libertad sexual: insuficiencias actuales y propuestas 

de reforma, Barcelona : Bosch, 1985.  

RÍO, José Maria González del, El ejercicio de la prostitución y el derecho del 

trabajo, Granada, 2013, Editorial Comares.  

RODRIGUES, Anabela e Sónia Fidalgo, Comentário Conimbricense do 

Código Penal, Tomo I, Coimbra Editora, 2ª Edição, 2012.  

RODRIGUES, Marta Felino, As Incriminações de Perigo e o Juízo de Perigo no 

Crime de Perigo Concreto, Almedina, 2010.  

RODRÍGUEZ, Alberto Daunis, Sobre la urgente necesidad de una tipificación 

autónoma e independiente de la trata de personas, in InDret 1/2010, Revista para 

el análisis del derecho, Barcelona, 2010. Acedido em 5.01.2018 in 

http://www.indret.com/pdf/693.pdf.  

_____, Cuestiones claves de la prostitución y trata de personas, in Sistema 

Penal y perspectiva de género: trabajo sexual u trata de personas, Granada, 2012, 

Editorial Comares, pg.91-120.  

_____, La nueva criminalización del proxenetismo, in Revista Penal, n.º 36. - 

Julio 2015.  

ROXIN, Claus, O conceito de Bem Jurídico como Padrão da norma penal posto 

à prova, Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Trad. Susana Aires de Sousa, 

Coimbra Editora, 2013.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 389 | 

SACRAMENTO, Octávio e Fernando Bessa Ribeiro, “Mulheres que 

trabalham, homens que se envolvem: género, estratégias e práticas na prostituição 

abrigada”, in Mulheres da Vida, Edições Húmus, 2010.  

SAMPAIO, Denis, A "jurisdificação" da expansão do Direito Penal. Redução 

da carga probatória do injusto pelo moderno modelo incriminador, in “Temas 

criminais : a ciência do direito penal em discussão”, Livraria do Advogado, 2014.  

SANI, Ana Isabel, Temas em Vitimologia: Realidades Emergentes na 

vítimação e respostas sociais, Coimbra: Almedina, Maio 2011, ISBN: 978-972-40-

4548-1  

SANTOS, António Carlos dos / Maria Eduarda Gonçalves/ Maria Manuel 

Leitão Marques, Direito Económico, 5ª ed., Coimbra, 2004.  

SANTOS, Boaventura Sousa, Conceição Gomes e Madalena Duarte, Tráfico 

sexual de mulheres: Representações sobre ilegalidade e vítimação, Revista Crítica de 

Ciências Sociais, 87/2009, Velhos e novos desafios ao direito e à justiça, pg. 69-94. 

Acedido em 7.06.2018: https://journals.openedition.org/rccs/1447  

_____, Por uma concepção multicultural de direitos humanos, Lua Nova - 

Revista de Cultura e Política, n°39, 1997, pg.105-124.  

SARLET, Ingo Wolfgang, Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e 

os direitos fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência, acessível em 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15113-15114-1-PB.htm  

_____, Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um 

balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988; acedido em 5.01.2018: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/artigo

_Ingo_DF_sociais_PETROPOLIS_final_01_09_08.pdf  

SCHILLING, Flávia Inês e Fernanda Castro Souza Fernandes de Oliveira, 

Globalização, prostituição e tráfico de pessoas; acedido em 5.01.2018: 

https://casperlibero.edu.br/wp-



João Pedro Pereira Cardoso O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 
 
 

 

 

| 390 ∙ DV11  

content/uploads/2015/08/Globaliza%C3%A7%C3%A3o-

prostitui%C3%A7%C3%A3o-e-tr%C3%A1fico-de-pessoas.pdf  

SCHÜNEMANN, B., O direito penal é a última ratio da proteção de bens 

jurídicos! Sobre os limites invioláveis do direito penal em um estado de direito liberal, 

in Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, vol. 53, 2005.  

SERRASQUEIRO, Mafalda, “Moral ou dignidade no lenocínio: Um crime à 

procura de um bem jurídico”, in A Dignidade da Pessoa Humana na Justiça 

Constitucional (Jorge Reis Novais/Tiago Fidalgo de Freitas), Almedina, 2018. 

SILVA, Germano Marques da, Crimes Rodoviários e Pena Acessória e 

Medidas de Segurança, Universidade Católica Editora, 1996.  

SILVA, Jorge Pereira da, Deveres do Estado de Protecção de Direitos 

Fundamentais, Universidade Católica Editora, 2015.  

SILVA, Manuel Carlos, Prostituição e formas de controlo feminino: trabalho, 

sexualidade e poder, in Mulheres da Vida, Edições Húmus, 2010.  

SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos, Prostituição: a profissão dos excluídos 

sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana, in António C. Baeta Minhoto, 

(org.). Constituição, minorias e inclusão social, São Paulo: Rideel, 2009.  

SIMÕES, Euclides Dâmaso, O crime de Tráfico de Pessoas, Revista do CEJ II, 

2013, pg.119-132.  

SKULJ, Agustina Iglesias, “Políticas públicas de lucha contra la trata de mujeres 

em el contexto español: Luces y sombras”, in Sistema Penal y perspectiva de 

género: trabajo sexual u trata de personas, Granada, 2012, Editorial Comares, 

pg.61-80.  

SOARES, Isabel, Prostituição: Associação que apoia prostitutas favorável à 

regulamentação. Acedido em 6.07.2018 in 

https://www.dn.pt/delas/interior/prostituicao-associacao-que-apoia-prostitutas-

favoravel-a-regulamentacao-8932109.html.  



Data Venia O dever de dignidade da pessoa humana: inconstitucionalidade do crime de lenocínio 
 

 

 

DV11 ∙ 391 | 

SOUSA, Rabindranath Capelo de, O Direito Geral de Personalidade, 

Coimbra Editora, 1995.  

TAVARES, Manuela, O trabalho sexual em debate, 23.04.2018, acedido em 

5.05.2018, https://viaesquerda.pt/trabalho-sexual-em-debate/  

_____, Prostituição: Diferentes posicionamentos no movimento feminista. 

Disponível em 

http://www.umarfeminismos.org/images/stories/pdf/prostituicaomantavares.pdf. 

Acedido em 12.06.2018.  

TORRÃO, Fernando, A propósito do bem jurídico protegido nos crimes 

sexuais, BFDUC, nº71, 1995.  

VAZ, Manuel Afonso, Direito Económico. A Ordem económica portuguesa, 3ª 

ed., Coimbra Editora, 1994. 



 

 
 



Data Venia   PROCESSO EXECUTIVO 

Ano 8 ⬧ n.º 11 [pp. 393-404] 

   
  DV11 ∙ 393 | 

  

 

 

Penhora de quotas 

Keriny Baixo 
Licenciada e Mestre em Solicitadoria – Especialização 
Empresarial 

 

RESUMO: 

A penhora de bens consiste na apreensão judicial de um ou mais bens 
que constituem o património do devedor, sendo determinada no 
âmbito de uma ação executiva visando a restituição coerciva de um 
crédito a favor do credor, subjacente a um incumprimento do 
executado, que, em regra, é efetuada por um Agente de Execução. 

No âmbito de uma ação executiva são, assim, penhorados bens 
pertencentes ao executado, podendo recair sobre bens móveis, 
imóveis ou direitos, devendo, contudo, limitar aos bens necessários 
para garantia do pagamento do crédito exequendo. A penhora de 
quotas enquadra-se na penhora de direito, a qual carece para sua 
concretização que seja efetuado o registo na Conservatória do 
Registo Comercial bem como da notificação da sociedade. 

Concretizado o registo de penhora é lavrado o auto de penhora pelo 
Agente de Execução e inicia o direito ao contraditório, sendo os 
meios de defesa do devedor distinguido consoante a forma do 
processo, ou seja, se a ação executiva segue a forma ordinária, 
sumária ou execução da decisão judicial condenatória. 

Com a falta de pagamento e/ou oposição pelo devedor, são as quotas 
penhoradas vendidas ou adjudicadas, para pagamento da quantia 
peticionada. 
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Penhora, penhora de quotas, ação executiva, registo comercial e 
agente de execução. 
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1. Da Penhora 

A penhora é um ato da ação executiva para pagamento de quantia certa, que 

consiste na apreensão dos bens integrados no património do devedor (doravante 

designado por executado) visando a satisfação do crédito exequendo1. Este ato é 

conferido por Lei ao credor (doravante designado por exequente), por 

intermédio do Tribunal, quando se verifica o incumprimento de uma obrigação a 

que o executado estava adstrito. 

Contudo, torna-se relevante salientar que nem todos os bens são suscetíveis 

de penhora, devendo ser distinguidos os bens penhoráveis face aos bens 

impenhoráveis e, ainda, os bens parcialmente penhoráveis. 

São considerados bens impenhoráveis aqueles que são indispensáveis a 

economia doméstica, aplicando-se assim as pessoas singulares, excetuando nos 

casos em que a ação executiva foi instaurada com vista ao pagamento do preço 

proveniente da aquisição ou da reparação do bem em causa. Consideram-se, 

também, impenhoráveis os instrumentos de trabalho indispensáveis ao exercício 

da sua atividade económica. 

No que respeita as pessoas coletivas, estas não estão abrangidas pelo regime 

de impenhorabilidade, conforme explanado no Acórdão do Tribunal da Relação 

do Porto, número 0250795 de 14-10-2002 “A isenção de penhora prevista no artigo 

823 n.2 do Código de Processo Civil visa obstar a que a penhora ponha em risco a 

situação ou possibilidade de sobrevivência do executado e radica em razões 

                                                           
1 Entende-se por crédito exequendo o valor da dívida que se pretende a cobrança coerciva, não 

devendo ser confundida com o valor total da dívida. O valor da execução será soma do capital da 
dívida acrescida dos respetivos juros vencidos. O valor total da dívida será o valor da execução 
acrescida dos juros vincendos e despesas e encargos com a execução. 
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intrinsecamente pessoais, não abrangendo as pessoas coletivas, nomeadamente as 

sociedades comerciais”. 

Já no que se refere aos bens parcialmente penhoráveis, resultam naqueles em 

que apenas uma parte é suscetível de penhora, abrangendo, entre outras, as 

penhoras de vencimentos, dinheiro e saldos bancários, conforme dispõe o artigo 

738.º do Código de Processo Civil (CPC). 

As ações executivas são tramitadas por Agentes de Execução, excetuando os 

casos que em que o Oficial de Justiça exerce as funções que compete aos mesmos 

(cf. artigo 722.º do CPC). Na fase da penhora, incumbe aos Agentes de Execução 

apurar a existência de bens, dando início às diligências processuais com a 

realização da consulta do registo informático de execuções. A consulta é realizada 

no sistema informático de suporte à atividade dos Agentes de Execução (SISAAE) 

e contém, além das execuções pendentes, a informação das partes (exequente, 

executado e possíveis credores reclamantes), os valores e a indicação dos bens 

indicados à penhora e penhorados. 

Além da consulta supra referenciada, o Agente de Execução deverá proceder 

às diligências para localização de bens suscetíveis de penhora pertencentes ao 

executado, dispondo para o efeito, das consultas das bases de dados oficiais.  

O exequente pode indicar bens à penhora no requerimento executivo, 

contudo, trata-se apenas de uma indicação, não sendo imposto ao Agente de 

Execução a concretização da penhora do bem indicado, uma vez que caberá ao 

mesmo a identificação dos bens que se verifiquem mais adequados, ou seja, a 

penhora deve iniciar pelos bens suscetíveis de penhora pertencente ao executado, 

que, atendendo ao seu valor, se mostre mais adequado e proporcional ao 

montante da quantia em dívida; contudo, havendo necessidade, é admissível 

proceder a um reforço da penhora já efetuada, sendo também possível a sua 

substituição nos casos previstos no CPC. 
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2. Da Penhora de Quotas 

A ação executiva visa a satisfação do crédito do exequente mediante o poder 

coercivo do Tribunal perante o incumprimento do executado. Para realização 

deste fim, são penhorados bens suscetíveis de penhora pertencentes ao 

executado, o que consiste na apreensão judicial destes e sucessivamente a sua 

transmissão, sendo a penhora, segundo José Lebre de Freitas (2012, p. 206), o ato 

executivo por excelência.  

De acordo com disposto no artigo 601.º do Código Civil (CC) “pelo 

cumprimento da obrigação respondem todos os bens do devedor suscetíveis de 

penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente estabelecidos em consequência da 

separação de patrimónios” sendo o direito do credor exigir judicialmente o 

cumprimento da obrigação bem como executar o património do devedor, 

conforme estabelece o artigo 817.º do mesmo preceito legal. 

Já no número 1 do artigo 735.º do CPC prevê que “estão sujeitos à execução 

todos os bens do devedor suscetíveis de penhora que, nos termos da lei substantiva, 

respondem pela dívida exequenda”. 

A apreciação literal destes preceitos resulta que a penhora pode recair sobre 

bens móveis, imóveis ou direitos, devendo, contudo, limitar-se aos bens 

necessários para garantia do pagamento do crédito exequendo, acrescidos dos 

juros vincendos e despesas previsíveis da execução que se estima em 20%, 10% ou 

5%, consoante o valor da execução. 

As quotas integram o património pessoal do sócio, sendo que, incidindo a 

penhora sobre as mesmas, perde o executado o direito de disposição, revertendo 

apenas nos casos em que seja efetuado o levantamento da penhora, porém, torna-

se relevante salientar que a penhora de quota não obsta o direito de voto, 

continuando a ser exercido pelo executado, conforme dispõe o número.º 1, in fine, 

do artigo 239.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). 

A penhora de quotas ocorre quando um credor do executado, sócio de uma 

sociedade por quotas ou de uma sociedade unipessoal por quotas, pretende o 
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cumprimento coercivo de uma obrigação pessoal do mesmo, ou seja, não estamos 

a tratar de dívidas da sociedade, uma vez que esta é detentora de personalidade 

jurídica e possui autonomia patrimonial. Enquadra-se na penhora de direito, 

prevista no artigo 781.º do CPC, sendo aplicada subsidiariamente o disposto para 

a penhora de coisas imóveis, conforme preceitua o artigo 783.º do CPC. 

 Salvo os lucros já atribuídos, a penhora de quotas inclui todos os direitos 

patrimoniais intrínsecos, não sendo permitido no contrato da sociedade por 

quotas uma cláusula onde conste a proibição ou limitação da transmissão da quota 

no decurso de uma ação executiva, como também não está dependente do 

consentimento da sociedade, sendo, porém, atribuído à sociedade, quando 

previsto no pacto social, o direito de amortização das quotas penhoradas (cf. n.º 

2 do artigo 239.º CSC), o direito de preferência na venda ou na adjudicação 

judicial da quota, dos sócios, da sociedade ou de terceiro designado (cf. n.º 5 do 

artigo 239.º CSC) e ainda, a sociedade ou o sócio podem satisfazer o crédito do 

exequente, tendo, porém como consequência a sub-rogação do crédito (cf. n.º 3 

do artigo 239.º CSC). 

A penhora de quotas está sujeita a registo, conforme previsto na al. f) do 

número 1 do artigo 3º do Código do Registo Comercial (CRCom.), sendo 

concretizada através do registo junto da Conservatória do Registo Comercial e da 

notificação enviada à sociedade, seguindo as normas previstas no CSC (cf. n.º 6 

do artigo 781.º conjugado com o n.º 1 do artigo 755.º do CPC e n.º 4 do artigo 

239.º do CSC. 

A notificação suprarreferida é dirigida à sociedade e endereçada para sede da 

mesma, de acordo com as normas previstas no número 1 do artigo 228.º e artigo 

246.º, ambos do CPC. 

Trata-se de um registo obrigatório e deve ser efetuado no prazo de dois 

meses a contar da data em que foi titulado, conforme dispõe os números 1 e 2 do 

artigo 15.º do CRCom., consagrando o princípio da obrigatoriedade do registo. 

Obedece ao princípio da instância previsto no artigo 28.º do CRCom., 

devendo o mesmo ser requerido por quem tem legitimidade para o efeito. Assim, 
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no que se refere à legitimidade do Agente de Execução, esta deriva da sua 

intervenção na ação executiva, sendo comprovada mediante a prova de 

identificação emitida no processo através da plataforma informática SISAAE, 

onde constam os dados do processo, nomeadamente, o número do processo, 

Tribunal, unidade orgânica, identificação das partes, valor da execução e 

identificação do Agente de Execução. 

Esta legitimidade corresponde a uma exceção prevista no número 5 do artigo 

29.º do CRCom., uma vez que, em regra, tem legitimidade para os registos por 

depósito à entidade sujeita a registo.  

O registo de penhora é efetuado por depósito, de acordo com o disposto na 

al. a) do número 5 do artigo 53.º-A do CRCom., sendo a data do registo e as 

menções transpostas para ficha da entidade no próprio dia em que foi pedido (cf. 

n.º 3 do artigo 54.º e n.º 5 do artigo 55.º ambos do CRCom.). 

Devem ser juntos os documentos instrutórios, nomeadamente a prova de 

legitimidade do Agente de Execução e a notificação enviada à sociedade, nos 

termos do número 1 do artigo 781.º do CPC, devendo do pedido constar os 

elementos de identificação dos autos onde corre a ação executiva, ou seja, os 

dados do Agente de Execução (requerente), do sujeito ativo (exequente), do 

sujeito passivo (executado), identificação do Tribunal, número do processo 

judicial e valor. 

Quanto ao meio de efetuar o pedido, em regra, no registo comercial não se 

verifica a competência territorial2, dispondo de várias vias para efetivação do 

registo, nomeadamente pela via on line, por via postal ou apresentação 

pessoalmente (cf. artigo 28.º conjugado com o artigo 45.º ambos do CRCom). 

Considerando que o registo de penhora de quotas é efetuado por depósito, este 

não está sujeito a anotação de apresentação, contudo aplica-se a regras de 

                                                           
2 Artigo 43.º do DL 76-A/2006, 29-03 “elimina a competência territorial das conservatórias de 

registo comercial, permitindo a prática dos atos para os quais essas conservatórias sejam 
competentes, bem como a obtenção dos respetivos meios de prova, em qualquer conservatória do 
registo comercial, independentemente da sua localização geográfica.” 
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ordenação dos pedidos, sendo efetuados por ordem de pedido (cf. n.º 3 do artigo 

54.º do CRCom.). 

A menção na ficha de registo deve conter os elementos previstos no artigo 

14.º e alíneas a) a e) do número 2 artigo 15.º do Regulamento do Registo 

Comercial., os quais são recolhidos do pedido, sendo eles:  

“Artigo 14.º 

Menções gerais do registo por depósito 

1 - O depósito dos documentos que titulem factos sujeitos a registo é 

mencionado na ficha de registo, com indicação: 

a) Da data do depósito; 

b) Do facto a registar; 

c) Do nome ou denominação, da residência habitual, domicílio fiscal ou 

sede, com indicação de código de postal válido, e do número de 

identificação fiscal do sujeito ativo do facto; 

d) Do nome, qualidade e número de cédula profissional ou documento 

equivalente, quando aplicável, de quem requereu o depósito, bem como a 

residência ou domicílio profissional, com indicação de código de postal 

válido.” 

E ainda,  

“Artigo 15.º 

Menções especiais do registo por depósito 

“(...) 

2 - O registo de facto respeitante a participação social ou respetivo titular 

deve ainda mencionar: 

a) A quota ou parte social objeto do facto registado; 

b) O estado civil do sujeito ativo do facto e, sendo casado, o nome do 

cônjuge e o regime de bens; 

c) A identificação do sujeito passivo do facto, nos termos previstos para o 

sujeito ativo; 

d) Tratando-se de registo de penhor, para além das menções anteriores, 

a quantia garantida; 
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e) Tratando-se de registo de penhora ou arresto, para além das menções 

previstas nas alíneas a) a d), o tribunal onde a providência foi decretada e 

o respetivo número de processo;” 

 

Apresentado o pedido, o mesmo pode ser rejeitado nos casos previstos nos 

números 1 e 2 do artigo 46.º do CRCom., nomeadamente: 

“1 - A apresentação deve ser rejeitada:  

a) Quando o requerimento não respeitar o modelo aprovado, quando tal 

for exigível;  

b) Quando não forem pagas as quantias que se mostrem devidas;  

c) Quando a entidade objeto de registo não tiver número de identificação 

de pessoa coletiva atribuído.  

2 - O pedido de registo por depósito deve ser rejeitado:  

a) Nas situações referidas no número anterior;  

b) Se o requerente não tiver legitimidade para requerer o registo;  

c) Quando não se mostre efetuado o primeiro registo da entidade, nos 

termos previstos no artigo 61.º;  

d) Quando o facto não estiver sujeito a registo.” 

 

A verificação das causas de rejeição suprarreferidas pode efetuar-se até à 

realização do registo e verificando-se um dos motivos, o mesmo deve ser 

devidamente fundamentado e notificado o Agente de Execução para, se 

pretender, impugnar tal decisão, nos termos do disposto no artigo 101.º ss do 

CRCom. 

Quanto à sua qualificação, tratando-se de um registo por depósito, que 

consiste no mero arquivamento dos documentos que titulam os factos sujeitos a 

registo (cf. n.º 3 do artigo 53.º-A, do CRCom.), não está sujeito ao princípio da 

legalidade (cf. artigo 47.º ao contrário do CRCom.), como também o registo da 

penhora não está sujeito a publicação (al. a) do número 2 do artigo 70.º do 

CRCom.).  
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É considerado um ato de natureza urgente, sendo a respetiva certidão onde 

consta registado o ónus da penhora enviada ao Agente de Execução ou 

disponibilizado o seu acesso por via eletrónica (cf. n.º 2 do artigo 755.º ex vi 783.º 

do CPC). 

Concretizado o registo de penhora junto do Registo Comercial é elaborado 

o auto de penhora pelo Agente de Execução, no prazo de 5 dias, em modelo 

próprio aprovado pela Portaria número 700/2003 de 31/07. 

Quanto aos meios de defesa do executado, deve-se, previamente, ser 

distinguido consoante a forma do processo, atendendo que no CPC são 

consagradas três formas de processos, nomeadamente a forma ordinária, a forma 

sumária ou a execução da decisão judicial condenatória, sendo, por regra, adotada 

a forma ordinária, seguindo a forma sumária apenas nos casos taxativamente 

previstos (cf. artigo 550.º do CPC). O executado é citado para, no prazo de 20 dias, 

se opor à execução e, em simultâneo, deduzir oposição à penhora, quando se trata 

de um processo que segue a forma de processo sumário (cf. artigo 856.º do CPC) 

ou, seguindo a forma de processo ordinário (cf. artigo 753.º conjugado com o n.º 

1 do artigo 785.º do CPC), o executado é notificado para, no prazo 10 dias, se opor 

à penhora. 

Não obstante e aplicável em todas as formas de processo, é efetuada a 

notificação do executado (em simultâneo), nos termos do nº 3 do artigo 753º do 

CPC para, no prazo da oposição e sob pena de ser condenado como litigante de 

má-fé, indicar os direitos, ónus e encargos não registáveis que recaiam sobre os 

bens penhorados, bem como os respetivos titulares ou beneficiários; bem como a 

indicação que poderá requerer a substituição dos bens penhorados ou a 

substituição da penhora por caução, nas condições e nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 4 e no n.º 5 do artigo 751º do CPC. 

Nos termos do disposto no artigo 58º do CPC, para deduzir 

oposição/embargos, será obrigatória a constituição de Mandatário apenas 

quando o valor da execução seja superior à alçada do Tribunal de primeira 

instância (5.000,00 euros). 
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Decorrido o prazo, não sendo feito o pagamento e não havendo causa que 

determine a suspensão da execução, serão vendidas ou adjudicadas as quotas 

penhoradas, para pagamento da quantia peticionada e eventuais créditos que 

possam ser reclamados. 

Já no caso de haver oposição/embargo do executado, caberá ao juiz do 

processo a apreciação e decisão, de acordo com o preceituado na al. b) do número 

1 do artigo 723.º do CPC, suspendendo ou não a ação executiva consoante os 

pressupostos previstos na Lei. 

Caso não haja oposição ou havendo mas o processo deva seguir os seus 

termos, são efetuadas as diligências subsequentes pelo Agente de Execução com 

vista à venda do bem penhorado para pagamento da quantia em dívida, sendo 

atribuído à sociedade direito de preferência, em primeiro lugar aos sócios e, 

depois, à sociedade ou a um terceiro designado (cf. n.º 5 do artigo 239.º do CSC). 

A quota pode ser adjudicada ou vendida, considerando que a venda na ação 

executiva produz os mesmos efeitos de uma venda realizada através de um 

negócio jurídico particular, ou seja, por um lado verifica-se a obrigação de 

entregar a coisa e, por outro, a efetivação do pagamento do preço, com a 

consequente transmissão da propriedade; contudo, apenas produz efeito,, ao 

contrário da venda negocial que a transferência se dá por mero efeito do contrato, 

após se verificar o integral pagamento do preço e das obrigações fiscais inerentes 

à transmissão. 

Concretizada a venda ou a adjudicação da quota penhorada, é efetuado o 

levantamento da penhora pelo Agente de Execução, sendo os meios disponíveis 

idênticos aos meios permitidos para realização da penhora (via on-line, pelo envio 

do impresso via postal ou pessoalmente), são efetuados os pagamentos no 

processo e emitido o título de transmissão pelo Agente de Execução, 

materializando o efeito útil da ação executiva instaurada. 
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3. Conclusão 

A penhora de quotas provém de um incumprimento de uma obrigação por 

parte do titular da quota, sendo esta efetuada no âmbito de uma ação executiva 

visando a satisfação do crédito em dívida. 

É concretizada pelo Agente de Execução ou Oficial de Justiça, através da 

notificação da Sociedade e do registo junto da Conservatória do Registo 

Comercial. 

É atribuído ao executado o direito de pagar, opor à execução e/ou à penhora, 

sob pena do bem penhorado, nomeadamente a quota da sociedade, ser vendida 

ou adjudicada, para pagamento da dívida e eventuais créditos que sejam 

reclamados. 

A sociedade goza do direito de preferência, em primeiro lugar os sócios e, 

depois, a sociedade ou um terceiro designado. 

A penhora possui caráter permanente, atribuindo a perda do poder de gozo 

sobre o bem penhorado e que subsiste até ser levantada, implicando de igual 

modo a transferência do direito de propriedade pela falta do cumprimento da 

obrigação que subjaz. 
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RESUMO 

No presente estudo, defendemos que o direito à pensão por velhice é um 
direito com natureza jurídica jusfundamental per se, o que não significa a 
intangibilidade ou a irredutibilidade do direito à pensão por velhice, 
nomeadamente do seu quantum, mas que uma eventual restrição ao direito 
terá de passar pelo crivo das garantias constitucionais de proteção dos 
direitos fundamentais, bem como respeitar o núcleo essencial do direito 
fundamental. 

A garantia constitucional conferida pelo direito fundamental à pensão por 
velhice impõe que as alterações que o legislador pretenda introduzir 
tenham de se fundamentar em comprovados motivos justificados de valor 
constitucional, como a escassez de recursos, o interesse público na 
sustentabilidade financeira do sistema de segurança social e/ou o princípio 
da solidariedade intergeracional, e, bem assim, que tenham de respeitar 
vários limites constitucionalmente impostos, designadamente os que 
decorrem dos princípios da proporcionalidade e da igualdade. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Direito à segurança social; direito à pensão por velhice; natureza jurídica 
do direito à pensão por velhice 

 

ABSTRACT 

In the present study, we argue that the entitlement to an old-age pension 
is a right of a fundamental nature per se, which does not mean the 
intangibility or irreducibility of the old-age pension, in particular of its 
quantum, but a possible restriction of entitlement will have to be submitted 
to the constitutional guarantees for the protection of fundamental rights 
and it must respect the minimum core of the fundamental right to an old-
age pension. 

The constitutional guarantee conferred by the fundamental right to an 
old-age pension requires that the amendments which the legislature intends 
to introduce must be based on constitutional substantiated justified 
reasons, such as insufficient resources, public interest in the financial 
sustainability of the social security system or the principle of 
intergenerational solidarity and also requires that the amendments must 
comply with a number of constitutionally imposed limits, in particular the 
limits imposed by the principle of proportionality and the principle of 
equality. 

 

KEYWORDS 

Right to social security; right to an old-age pension; legal nature of the 
right to an old-age pension. 
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1. Nota Introdutória 

Em Portugal, a literatura jurídica sobre o sistema de segurança social e, em 

particular, sobre o sistema de pensões português é escassa. Poucos são os autores 

e os estudos jurídicos que se dedicam, numa perspetiva estritamente jurídica, ao 

sistema de segurança social, sendo que é ainda mais escassa a literatura jurídica 

nacional dedicada ao domínio específico do direito às pensões. 

Enquanto Portugal não enfrentou uma conjuntura de crise económico-

financeira (2010-2014), proliferou um certo desinteresse generalizado, por parte 

da academia e do poder político-legislativo, na produção de estudos académicos 

sobre o direito da segurança social em geral e, em particular, sobre o direito das 

pensões - por velhice, por invalidez e por sobrevivência a um membro familiar 

falecido -, verificando-se uma escassez de investigação jurídica especializada neste 

domínio.  

Sobretudo em cenários de crise económica e financeira, o poder político 

sente necessidade de repensar, reformar ou mesmo suprimir direitos a prestações 

sociais concretizadores do direito fundamental à segurança social, sobretudo se 

esses direitos a prestações sociais não evidenciam adequado esforço contributivo 

por parte das entidades contribuintes e resultam, predominante ou 

exclusivamente, da solidariedade da comunidade, que financia essas prestações 

através do pagamento de impostos ao Estado. Compreender a natureza jurídica 

do direito à pensão por velhice permitir-nos-á delimitar o seu âmbito de proteção 

jurídico-constitucional, nomeadamente em contextos de crise. 

Assim, com o presente trabalho, pretende-se refletir sobre a natureza 

jurídica do direito à pensão pública por velhice, com o intuito de, 

consequentemente, delimitar o âmbito de proteção jurídica deste direito, ou seja, 

determinar se é um direito que beneficia ou não de proteção jurídico-

constitucional e, concluindo-se que beneficia, de que modo e com que extensão 

é que a Lei Fundamental confere proteção a este direito. 
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2. As origens do direito à pensão por velhice no ordenamento jurídico 

português 

No século XIX, em Portugal, a solidariedade social manifestava-se em 

contexto privado, pelo que as carências e contingências sociais resolviam-se no 

seio da vida familiar ou, quando muito, com recurso a entes privados que 

prosseguiam finalidades de assistência e de socorro (mutualismo)1. Assim, a 

subsistência e a assistência a idosos, que, por motivo de velhice – invalidez 

presumida –, não tinham condições de saúde para permanecerem no mercado de 

trabalho, eram asseguradas pelos próprios, por via da poupança privada realizada 

durante a vida ativa, pela família ou, in limine, pela igreja, por organizações 

mutualistas, por comunidades locais. 

Nesta época, a solidariedade social não constituía uma tarefa pública ou 

estadual – res publica –, pelo que nenhum cidadão podia exigir ao Estado que lhe 

concedesse uma prestação pecuniária mensal – uma pensão – destinada a 

assegurar a sua subsistência na velhice em substituição dos rendimentos de 

trabalho que não conseguia mais obter. 

No século XX, seguindo a tendência europeia de reação contra um Estado 

de mínimos, assistiu-se à implementação, em Portugal, do Estado Social – um 

Estado com intervenção direta e ativa na sociedade, que tinha por objetivo, com 

a sua ação, criar bem-estar para os seus cidadãos2. Foram, então, criadas 

                                                           
1 José Carlos VIEIRA DE ANDRADE, “O papel do Estado na sociedade e na socialidade”, in 

João Carlos Loureiro; Suzana Tavares da Silva, coord., A Economia Social e Civil: Estudos, Imprensa 
da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2017, p. 23. 

2 José Carlos VIEIRA DE ANDRADE, “O papel do Estado na sociedade...”, p. 24. Sobre o 
conceito de Estado Social, vide João Carlos LOUREIRO, Adeus ao Estado Social? - A Segurança 
Social entre o Crocodilo da Economia e a Medusa da Ideologia dos "Direitos Adquiridos", Coimbra 
Editora, Coimbra, 2010, pp. 73-77, que define Estado Social como “aquele em que, sem prejuízo do 
reconhecimento do papel essencial da economia de mercado, assume como tarefa garantir 
condições materiais para uma existência humana condigna, afirmando um conjunto de prestações, 
produzidas ou não pelo Estado, com a marca de deverosidade jurídica, hoje especialmente, mas não 
exclusivamente, na veste de direitos fundamentais, que respondem, a partir de mecanismos de 
solidariedade, fraca ou forte, a necessidades que se conexionam com bens básicos ou fundamentais 
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instituições e regulamentações adequadas ao fornecimento de serviços e de 

prestações públicas aos cidadãos na eventualidade de determinados riscos ou 

contingências sociais, tendo, assim, nascido a solidariedade e a proteção social 

públicas. 

Ao nível da proteção social pública na eventualidade de velhice, surgiram, 

na primeira metade do século XX, as primeiras formas de proteção dos cidadãos 

na velhice, concretamente traduzidas na concessão de uma prestação pecuniária 

mensal – uma pensão – ao idoso3. 

Ao longo do século XX, em época de progresso, prosperidade e de crescente 

bem-estar, o legislador ordinário deu continuidade ao processo de 

implementação da proteção social pública dos cidadãos na velhice, por via da 

concessão de pensões por velhice. 

A Constituição da República Portuguesa de 1976 sobreveio a esta realidade, 

tendo consagrado, no seu texto, um catálogo de direitos económicos, sociais e 

culturais, do qual são de destacar a consagração de um direito à segurança social 

na vertente de proteção dos cidadãos na contingência de velhice (atual artigo 63.º, 

n.º 3) e a consagração de um direito à segurança económica na terceira idade 

(artigo 72.º).  

 

3. O direito à pensão por velhice 

O direito à pensão por velhice consiste no direito subjetivo em receber uma 

prestação pecuniária mensal concreta – a pensão – destinada a proteger o 

beneficiário do risco social que representa a velhice4, sendo a eventualidade de 

                                                           
(v.g., saúde, segurança social) cujo acesso não deve estar dependente da capacidade de poder pagar, 
ou não, um preço.”  

3 Historicamente, a primeira tentativa de criar um seguro social obrigatório, destinado à 
cobertura da eventualidade de velhice, remonta a 1919, mas só em 1935 se concretizou a proteção 
social de trabalhadores na eventualidade de velhice. Em 1962, o sistema de previdência social foi 
reformado e foi alargado o âmbito pessoal da proteção na eventualidade de velhice, tendo sido 
criada a Caixa Nacional de Pensões. 

4 Numa análise de direito comparado, verificamos que nem todos os ordenamentos jurídicos 
reconhecem a existência de um direito à pensão por velhice ao titular da pensão. No âmbito do 
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velhice associada à ideia de “invalidez presumida” ou, por outras palavras, à ideia 

de incapacidade ou de extrema penosidade quanto à permanência ou reingresso 

no mercado de trabalho. 

                                                           
direito anglo-saxónico, a questão da natureza jurídica das pensões por velhice tem sido analisada 
pelos tribunais de vários Estados federados dos Estados Unidos da América, a propósito da 
controvérsia sobre a admissibilidade ou a inadmissibilidade da redução dos montantes das pensões 
por velhice dos trabalhadores do setor público – as public pensions. Ora, em função dos específicos 
enquadramentos normativos e das diversas tradições jurisprudenciais de cada Estado federado, têm 
sido acolhidos pela jurisprudência americana diversos entendimentos relativamente à natureza 
jurídica das pensões por velhice do setor público. Com efeito, as public pensions têm sido 
consideradas como sendo: 

i) Meras dádivas ou liberalidades concedidas pelo Estado (ou pela entidade pública local) 
aos trabalhadores, que podem ser modificadas e revistas a todo o tempo pelo poder estadual – 
the gratuity approach to public pensions –, perspetiva doutrinária abandonada pela maioria dos 
Estados federados americanos, mais ainda sufragada, por exemplo, pelos tribunais do Indiana, 
sendo mencionado como paradigmático o caso jurisprudencial Haverstock v. State Public 
Employees Retirement Fund, 490 N.E.2d 357, Ind. Court of Appeals (1986); 

ii) Investimentos de confiança dos trabalhadores públicos decorrentes de promessas 
estaduais – the promissory estoppel approach to public pensions –, ou seja, posições jurídicas que 
não chegam a ser direitos emergentes de contratos juridicamente vinculativos, por não se 
verificarem todos os elementos necessários à formação (e eficácia) do contrato, mas que 
permitem aos seus titulares exigir judicialmente o cumprimento da promessa estadual. Esta tem 
sido a posição dos tribunais do Minnesota, sendo elucidativo o caso jurisprudencial Hous. & 
Redevelopment Auth. of Chisholm v. Norman, 696 N.W.2d 329, 337 (Minn. 2005); 

iii) Direitos contratuais que emergem de contratos celebrados entre o Estado e os 
trabalhadores do setor público – the contract-based approach to public pensions –, sendo que a 
natureza de direito obrigacional decorre de uma previsão normativa, constitucional ou legal, do 
Estado federado, que refere expressamente que a adesão do trabalhador do setor público ao 
sistema público de pensões – public retirement plan – constitui uma relação de natureza 
contratual, ou, em alternativa, decorre da interpretação jurídica que os Tribunais fazem dos 
factos e das circunstâncias envolventes do caso, como sucedeu em Bakenhus v. City of Seattle, 
296 P.2d 536 (1956); 

iv) Direitos de propriedade dos titulares conferidos pela legislação que regula os planos de 
pensões públicas – the property right approach to public pensions. Todavia, e apesar de os titulares 
dos direitos de propriedade ditos clássicos beneficiarem das garantias de due process e de no 
deprivation without just compensation, nos termos da Constituição federal dos Estados Unidos 
da América, a jurisprudência que acolhe esta visão faz uma interpretação adaptada e aligeirada 
das garantias de proteção da tradicional propriedade privada a esta nova forma de propriedade, 
não reconhecendo que seja um direito de natureza fundamental (Walker v. City of Waterbury, 
601 F. Supp.2d 420, 424 (D. Conn. 2009) ou, ainda que o reconheça, confere-lhe efeitos jurídicos 
muito limitados, não havendo, por exemplo, direito a just compensation. 

Sobre esta matéria e os casos jurisprudenciais indicados supra, vide MONAHAN, Amy B., 
“Public Pension Plan Reform: The Legal Framework”, Education Finance and Policy, Vol. 5, No. 4, 
Rethinking Teacher Retirement Benefit Systems (Fall 2010), pp. 617-646, disponível em 
<https://papers.ssrn.com>. 
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Não se pode afirmar que, apesar de existir um direito à pensão por velhice, 

não existe um direito ao concreto montante pecuniário da pensão, na medida em 

que o montante da pensão não consubstancia um aspeto acessório ou marginal do 

direito, mas o mais essencial e elementar traço característico do próprio direito à 

pensão.  

Em nosso entender, não pode haver uma cisão entre o direito à pensão por 

velhice e o concreto montante da pensão, desde logo porque, uma vez 

reconhecido, o beneficiário adquire o direito a uma pensão de montante concreto 

e determinado, podendo desistir do procedimento administrativo que se destina 

ao reconhecimento do direito se o quantum prestacional não for o por si visado. 

O montante da pensão integra, portanto, o conteúdo do direito à pensão: não há 

pensão que possa ser direito sem que o respetivo montante se encontre fixado. 

No ordenamento jurídico português, só se adquire o direito à pensão por 

velhice quando se verificam os requisitos legais necessários à aquisição do direito, 

tais como a idade mínima legal de acesso e o prazo de garantia, e após ter sido 

proferida a decisão administrativa de deferimento do requerimento de pensão. 

Até então, diz-se que o direito à pensão por velhice se encontra em processo de 

formação, ou seja, que ainda não existe direito subjetivo, mas mera expectativa 

jurídica de o beneficiário vir a adquirir, no futuro, um direito5. 

 

4. O direito à pensão por velhice como corolário do direito fundamental 

à segurança social 

A Constituição da República Portuguesa afirma, expressamente, no artigo 

63.º, n.º 1, um direito fundamental à segurança social: “Todos têm direito à 

                                                           
5 No direito brasileiro, o direito adquirido à aposentadoria apresenta a especificidade de se 

considerar adquirido pelo seu titular a partir do momento em que o titular reúna, em abstrato, os 
requisitos legais necessários para se aposentar, ainda que opte por não requerer a aposentadoria. A 
doutrina brasileira refere, ainda, que, antes de preenchidos os requisitos legais para a obtenção da 
aposentadoria, não existe direito adquirido, mas mera expectativa. Já no direito português, o direito 
à pensão por velhice só se adquire no momento em que o titular reúne os requisitos legais, requer a 
prestação social e desde que a Administração reconheça, por ato administrativo de deferimento do 
requerido, o direito à pensão por velhice. 
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segurança social”, incumbindo o legislador infraconstitucional de “organizar, 

coordenar e subsidiar um sistema de segurança social” (artigo 63.º, n.º 2), que 

proteja “os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como 

no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de 

subsistência ou de capacidade para o trabalho” (artigo 63.º, n.º 3). 

O direito à segurança social, à semelhança de qualquer outro direito social, 

caracteriza-se, tipicamente, por ser um direito a prestações estaduais, isto é, um 

direito a atuações positivas por parte do Estado, atuações estas que dependem da 

existência prévia de um quadro legislativo de conformação político-legislativa do 

referido direito e, bem assim, da disponibilidade de recursos materiais escassos6.  

O conteúdo do direito fundamental à segurança social é o que resulta do 

complexo normativo infraconstitucional e que pode ser definido como o direito a 

prestações pecuniárias ou a serviços, como resposta a determinadas situações com 

expressão económica: interrupção, redução ou cessação dos rendimentos de 

trabalho; ocorrência de determinados encargos ou despesas; ou carência de 

recursos económicos7.  

Ora, o direito fundamental à segurança social, tal como previsto na 

Constituição da República Portuguesa, constitui um direito subjetivo em 

potência8, que, uma vez concretizado e individualizado por via legislativa, se 

multiplica em concretos direitos subjetivos (em sentido pleno) – denominados 

pela doutrina de direitos derivados a prestações9 –, destinados à cobertura de 

                                                           
6 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 

1976, 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, p. 382. 

7 NEVES, Ilídio das, Direito da Segurança Social, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, pp. 229-232. 

8 Assim, NEVES, Ilídio das, Direito da Segurança Social, ob. cit., p. 232. Vieira de Andrade refere, 
também, que os direitos fundamentais sociais, categoria onde se inclui o direito à segurança social, 
não podem ser caracterizados como direitos subjetivos líquidos e certos, plenos ou perfeitos, na 
medida em que não são direitos com um conteúdo concreto determinado ou determinável a priori 
que permitam aos seus titulares a exigência direta ao poder estadual do respetivo cumprimento por 
via judicial. O autor classifica-os como pretensões jurídicas, querendo desse modo significar que são 
mais do que interesses juridicamente protegidos, mas menos do que direitos subjetivos perfeitos. – 
vide VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Os Direitos Fundamentais na Constituição, ob. cit., pp. 
358-363 e 383. 

9 Os direitos derivados a prestações, também designados por direitos sociais derivados ou por 
direitos sociais legais, podem ser definidos como direitos subjetivos a prestações estaduais 
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concretas eventualidades ou riscos sociais protegidos, como a doença, invalidez, 

velhice, desemprego, parentalidade, entre outros.  

Nestes termos, pode afirmar-se que o texto constitucional não autonomiza, 

nem individualiza, um direito à pensão por velhice, mas o direito à pensão por 

velhice surge como um dos corolários do direito à segurança social, na sua 

dimensão de proteção dos cidadãos na eventualidade de velhice.  

Com efeito, em cumprimento dos ditames constitucionais, vertidos nos n.os 

2 e 3 do artigo 63.º da Constituição, o legislador infraconstitucional concretizou a 

proteção social na velhice, criando, por via legislativa, os necessários requisitos e 

procedimentos para o reconhecimento do direito à pensão por velhice - um 

direito social derivado do direito fundamental (originário) à segurança social.  

 

5. A natureza jurídica do direito à pensão por velhice: direito legal ou 

constitucionalmente protegido? 

Como já referido, a letra da Lei Fundamental não prevê, autónoma e 

expressamente, com carácter de regra suscetível de aplicação direta e imediata, 

um direito fundamental à pensão por velhice, mas o direito à pensão por velhice 

surge como um dos corolários do direito fundamental à segurança social.  

De forma distinta, o direito a prestações na eventualidade de desemprego, 

que constituiria sempre uma decorrência do direito fundamental à segurança 

social, consagrado no artigo 63.º da Constituição, foi autonomizado pelo 

legislador constituinte e acolhido no texto constitucional, na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 59.º da Constituição da República Portuguesa, assumindo, 

indubitavelmente, natureza jurídica fundamental per se. 

  

                                                           
concretizados por lei, que constituem, em si mesmo, a densificação de direitos originários a 
prestações de natureza jusfundamental (direitos fundamentais sociais). 
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5.1. Natureza jurídica infraconstitucional ou legal? 

Tradicionalmente, a doutrina constitucional portuguesa tem afirmado – e 

este foi o entendimento acolhido na jurisprudência constitucional – que o 

reconhecimento de um direito à pensão por velhice como decorrência do direito 

fundamental à segurança social não significa que se possa afirmar a existência de 

um direito fundamental a uma determinada e concreta pensão10.  

Com efeito, a generalidade da doutrina constitucional portuguesa sempre 

tendeu a considerar que os direitos sociais em geral proclamados na Constituição 

não possuem a mesma força normativa que os direitos, liberdades e garantias, mas 

uma vinculatividade jurídica mais atenuada11, e que as normas constitucionais 

consagradoras do direito fundamental à segurança social e do direito fundamental 

à segurança económica na terceira idade constituíam normas desprovidas de 

exequibilidade própria ou de aplicabilidade direta12, apresentando uma natureza 

eminentemente programática, ou seja, impondo ao Estado a execução de tarefas 

concretas que assegurassem a sua realização efetiva. A proteção social pública na 

velhice constituía, por conseguinte, tarefa a cargo do legislador ordinário. 

                                                           
10 Na verdade, a opção de atribuição de uma prestação pecuniária mensal destinada a proteger 

o cidadão em situação de velhice constituiu uma opção político-legislativa. Em teoria, e na medida 
em que a Constituição não se comprometeu textualmente com um específico modo de proteção da 
eventualidade, o legislador infraconstitucional cumpriria, igualmente, o comando constitucional 
consignado no artigo 63.º da Constituição se tivesse legislado no sentido de assegurar, a todos os 
idosos, o acesso gratuito a adequados serviços de residência, alimentação, higiene e cuidados de 
saúde. Veremos, infra, que a proteção na velhice por via de uma prestação pecuniária encontrava-
se já implementada e sedimentada no ordenamento jurídico português quando o legislador 
constituinte aprovou a Constituição da República Portuguesa de 1976, pelo que a norma 
constitucional sobreveio à opção por um específico modo de proteção da eventualidade de velhice. 

11  A menor força jurídica dos direitos fundamentais sociais deve-se, por regra, à verificação de 
uma certa indeterminação do conteúdo da norma constitucional que consagra o direito, à 
consequente competência do legislador ordinário na concretização da norma constitucional e à 
inevitável sujeição do direito social às possibilidades fáticas e financeiras, que condicionam a sua 
realização (reserva do possível). Assim, José Carlos VIEIRA DE ANDRADE, “O papel do Estado na 
sociedade...”, p. 26.  

12 Como refere Cristina QUEIROZ, O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais 
sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 62-66, 
o problema reside no facto de ao direito subjetivo se associarem as caraterísticas da aplicabilidade 
imediata da norma garantidora do direito, da determinabilidade do destinatário e da acionabilidade 
judicial, caraterísticas que não se encontram presentes em muitos direitos fundamentais sociais. 
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Nesta perspetiva, o direito a uma determinada e concreta pensão só adquire 

conteúdo preciso através da legislação ordinária, pelo que a sua vinculatividade 

jurídica assume natureza jurídica infraconstitucional13. Tratar-se-ia, portanto, de 

um direito de natureza meramente infraconstitucional ou legal, que não integraria 

o conjunto material dos direitos fundamentais.14 

O recorte e a densificação do conteúdo concreto do direito à pensão por 

velhice são, segundo esta perspetiva, tarefa que o legislador constitucional deixou, 

quase na íntegra, a cargo do legislador ordinário, tendo instituído apenas duas 

limitações (constitucionais) à margem de conformação do legislador:  

i) no que especificamente diz respeito às pensões por velhice (e de 

invalidez), o legislador não pode comprimir o direito a que todo o tempo de 

trabalho seja considerado no cálculo das pensões de velhice (e de invalidez) – 

nisto consiste o princípio do aproveitamento total do tempo de serviço prestado 

pelo trabalhador (artigo 63.º, n.º 4 da Constituição); e  

ii) como decorrência do princípio do respeito pela dignidade da pessoa 

humana, consagrado no artigo 1.º da Constituição, do princípio do Estado de 

Direito Democrático, consignado nos artigos 2.º e 9.º, alínea b) da Constituição, 

e, ainda, do próprio direito fundamental à segurança social, previsto no artigo 63.º 

da Constituição, é consensualmente aceite a existência de um direito 

fundamental, de todos, a um mínimo para assegurar uma existência condigna 

(direito fundamental à sobrevivência)15, direito com o qual o legislador não 

poderá contender, sob pena de inconstitucionalidade da medida legislativa16. 

                                                           
13 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 862/2013, de 19 de dezembro de 

2013, publicado no Diário da República n.º 4/2014, Série I, de 7 de janeiro de 2014.  

14 Também neste sentido, VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Os Direitos Fundamentais na 
Constituição, ob. cit., pp. 360, 362-363. 

15 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 509/2002, de 19 de dezembro de 
2002, publicado no Diário da República n.º 36/2003, Série I-A, de 12 de fevereiro de 2003. 

16 A doutrina tem vindo a defender que estas duas vertentes do direito à segurança social 
assumem natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias, nos termos do artigo 17.º da 
Constituição, constituindo, portanto, dimensões diretamente aplicáveis e judicialmente exigíveis a 
partir do próprio texto constitucional. Assim o referem VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Os 
Direitos Fundamentais na Constituição, ob. cit., pp. 374-375 (relativamente ao direito à 



Cláudia Matias Natureza jurídica do direito à pensão pública por velhice no ordenamento jurídico português 
 
 
 

 

 

| 416 ∙ DV11  

De acordo com este entendimento, poderia considerar-se que o direito à 

pensão, constituindo um típico direito a prestações de natureza meramente 

infraconstitucional, ficaria sempre dependente da uma atuação positiva 

financeiramente condicionada, consubstanciando um direito sob a reserva do 

financeiramente possível. Tratar-se-ia, portanto, de um mero direito legal, ainda 

que derivado do direito à segurança social, politicamente proclamado no texto 

constitucional, com reduzida proteção jurídico-constitucional. O direito à pensão 

por velhice seria, pois, um verdadeiro direito legal, disponível e derrogável a todo 

o tempo pelo poder político. Assim, o poder político-legislativo poderia deliberar 

não só reduzir amplamente o montante da pensão por velhice, como poderia 

extinguir o próprio instituto da pensão por velhice, desde que criada uma 

alternativa legislativa que assegurasse a imposição constitucional de proteção dos 

cidadãos na eventualidade de velhice, a sobrevivência condigna do idoso e, de 

algum modo, o cômputo do tempo de serviço prestado pelo idoso. 17 

Na perspetiva da maioria da doutrina e da jurisprudência constitucional, o 

pensionista seria titular de um mero direito legal a uma prestação social, 

destituído de valor constitucional próprio18, o que não significa a total 

                                                           
sobrevivência); GONÇALVES, Luísa Andías, “Reflexões em torno da Reforma das Prestações 
Sociais – das Pensões em especial”, in AA.VV. org. Fernando Ribeiro Mendes; Nazaré Costa Cabral, 
Por Onde vai o Estado Social em Portugal?, Vida Económica, Porto, 2014, pp. 192-193; e 
MEDEIROS, Rui, Anotação ao artigo 63.º, in Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa 
Anotada, vol. I, 2.ª edição revista, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2017, p. 930. No mesmo 
sentido, se posiciona a jurisprudência do Tribunal Constitucional - v.g. os Acórdãos do Tribunal 
Constitucional n.º 411/99, publicado no Diário da República, Série II, de 10 de março de 2000, n.º 
509/2002, publicado no Diário da República n.º 36/2003, Série I-A, de 12 de fevereiro de 2003, n.º 
467/2003, publicado no Diário da República, Série II, de 19 de novembro de 2003, e n.º 432/2007, 
de 26 de julho, disponível em <www.tribunalconstitucional.pt>. 

17 Pense-se, por exemplo, num cenário em que o poder político-legislativo deliberava a 
supressão do instituto da pensão por velhice e, em alternativa, legislava no sentido de assegurar, na 
eventualidade de velhice, o acesso gratuito a serviços, como habitação, alimentação, energia 
elétrica, lazer, saúde, assegurando uma proteção social em espécie na velhice. Como veremos infra, 
a extinção do instituto pensão por velhice, ainda que acompanhado de uma medida legislativa 
alternativa que assegurava idêntica proteção na velhice, padeceria de inconstitucionalidade, não só 
porque o próprio direito à pensão adquiriu uma dimensão jusfundamental não consentânea com a 
sua supressão, mas também porque se violariam princípios constitucionais basilares, como os 
princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da igualdade em termos de 
contributividade. 

18 Contra, Jorge REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais estruturantes da República 
Portuguesa, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 308, que refere, a este propósito, que as normas 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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desproteção constitucional do direito, mas uma significativa atenuação da 

intensidade da tutela jurídico-constitucional do direito.  

Segundo este entendimento, a Constituição limita-se a proteger, por um 

lado, por força do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito 

fundamental à sobrevivência de todos, a sobrevivência condigna do idoso e, por 

outro lado, por força do princípio constitucional da proteção da confiança das 

legítimas expetativas, a mera esperança (expetativa jurídica) que o pensionista 

legitimamente poderia ter criado relativamente à manutenção e estabilidade da 

sua posição jurídica. 

Ora, no nosso entendimento, uma tal conceção sobre o direito à pensão por 

velhice não confere ao beneficiário da pensão por velhice adequada proteção ou 

garantia jurídica face à Lei Fundamental. Nesta perspetiva, a garantia 

constitucional que asseguraria efetiva proteção constitucional ao montante 

pecuniário da pensão consistiria no direito fundamental à sobrevivência, que 

muito pouco garantiria ao pensionista, vedando apenas que a redução do 

montante da pensão fosse de tal ordem que não assegurasse o mínimo para uma 

sobrevivência condigna do idoso. Já a proteção das legítimas expetativas dos 

pensionistas conferida pelo princípio constitucional nada garantiria se, no 

processo de ponderação de interesses, o interesse público tivesse de prevalecer.  

A nosso ver, este entendimento não é suscetível de ser defendido à luz do 

quadro jurídico-constitucional vigente, visto que não garante uma adequada 

tutela dos pensionistas, grupo social particularmente vulnerável, e conflitua com 

princípios constitucionais basilares, como o princípio da igualdade (material) de 

tratamento dos pensionistas, o princípio da socialidade ou do Estado Social, o 

princípio do Estado de Direito e o princípio da segurança jurídica19. 

                                                           
ordinárias concretizadoras do direito social jusfundamental passam a integrar, com as normas 
constitucionais a que dão realização, uma unidade sistemática de natureza material jusfundamental. 

19 NOVAIS, Jorge Reis, “O Tribunal Constitucional e os direitos sociais – o direito à segurança 
social”, in Jurisprudência constitucional, Lisboa, n.º 6 (outubro-dezembro 2004), p. 3, defende que 
uma tal conceção poria em causa a relevância jusfundamental do próprio direito fundamental à 
segurança social, que, nesta aceção, nenhuma proteção ou garantia jurídica conferiria aos concretos 
direitos derivados, que consubstanciam, no fundo, a realização do próprio direito fundamental. 

http://opac.cej.mj.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10351_BIBLIO&SearchText=TIT=%22Jurisprudência%20constitucional%22
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5.2. Natureza jurídica jusfundamental derivada do direito fundamental 

à segurança social? 

Contra esta doutrina tradicional se posiciona outra doutrina, que defende 

que, a partir do momento em que o legislador infraconstitucional concretiza, por 

via legislativa, um direito fundamental social, essa concretização passará a 

integrar a norma de direito fundamental, correspondendo a faculdades, 

pretensões ou direitos particulares integráveis no direito fundamental como um 

todo20. 

Uma vez concretizado na lei o direito à pensão por velhice, este direito 

passaria a estar abrangido pela tutela constitucional conferida pelo direito 

fundamental à segurança social21. 

Sufragando este entendimento, considerar-se-ia, portanto, que o direito à 

pensão por velhice ascenderia a direito constitucionalmente consagrado22, 

gozando da plena tutela constitucional conferida aos direitos fundamentais, 

                                                           
20 Neste sentido, NOVAIS, Jorge Reis, Direitos Sociais - Teoria jurídica dos direitos sociais 

enquanto direitos fundamentais, 1.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 154. Jorge Reis 
Novais refere que não existe uma separação estanque entre a consagração constitucional de um 
direito fundamental social e a concretização legislativa desse direito, pois a norma de direito 
fundamental não corresponde exclusivamente ao seu enunciado constitucional, mas ao que resulta 
da interpretação do complexo constituído pelo enunciado constitucional e pelo enunciado legal que 
o concretiza. – cf. NOVAIS, Jorge Reis, “O direito fundamental à pensão de reforma em situação de 
emergência financeira”, in Revista E-Pública, vol. I, n.º 1, 2014, p. 77. 

21 Defendendo também que o direito à segurança social constitucionalmente consagrado pode 
servir de base legal para invocar a inconstitucionalidade da redução do montante da pensão por 
velhice, vide DILIAGKA, Dafni, The Legality of Public Pension Reforms in Times of Financial Crisis: 
The Case of Greece, Vol. 69 of Studien aus dem Max-Planck-Institut für Sozialrecht und 
Sozialpolitik, Nomos, Baden-Baden, 2018, pp. 143-149. 

22 Cf. NOVAIS, Jorge Reis, “O direito fundamental à pensão de reforma em situação de 
emergência financeira”, cit., pp. 70-72, artigo em que o autor enuncia os principais argumentos que 
permitem concluir no sentido da natureza constitucional do direito à pensão por velhice, a saber: i) 
“em primeiro lugar, o direito à pensão encontra consagração constitucional expressa, direta e 
específica tanto no direito fundamental [global] à segurança social (art. 63º) como no direito 
fundamental à segurança económica das pessoas idosas (art. 72º)”; e ii) “diferentemente do que 
ocorre em outras ordens constitucionais europeias, como a alemã, o direito à pensão não se 
confunde com um vago direito deduzido generosamente a partir do princípio constitucional da 
socialidade”. 
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afastando-se “dos célebres, mas desvalorizados, direitos derivados a prestações 

criados a bel prazer pela legislação ordinária (…)”23. 

Segundo esta corrente doutrinária, não faz sentido considerar, como 

considera, tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência, que o direito à 

segurança social comporta dimensões estritamente legais – os direitos derivados 

a prestações sociais – e dimensões de natureza análoga a direitos, liberdades e 

garantais – o princípio do aproveitamento total do tempo de serviço prestado e o 

direito fundamental, de todos, a um mínimo para assegurar uma existência 

condigna –, na medida em que o direito à segurança social é todo ele, em toda a 

sua extensão, um direito fundamental social.  

Esta corrente aponta que, apesar de a jurisprudência constitucional afirmar, 

retoricamente, a dimensão estritamente legal dos direitos derivados a prestações 

sociais, desmente-a na praxis, quando mobiliza o princípio da proporcionalidade 

como critério de controlo de restrições ao direito social à pensão24 ou quando 

invoca os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da proteção 

da confiança enquanto parâmetros de controlo da atividade legislativa restritiva 

dos direitos sociais, tratando direitos derivados a que não reconhece, 

expressamente, natureza jusfundamental como se o fossem25.  

Resulta do acervo jurisprudencial do Tribunal Constitucional que as 

limitações aos direitos sociais concretizados por lei, que realizam e densificam os 

direitos fundamentais sociais, têm merecido o mesmo tratamento jurisprudencial 

que as restrições a direitos fundamentais, pelo que lhes deve ser reconhecida 

natureza jurídica fundamental, isto é, que estes concretos direitos sociais não se 

encontram à livre disposição do legislador democrático, mas beneficiam de todas 

                                                           
23 NOVAIS, Jorge Reis, “O direito fundamental à pensão de reforma em situação de emergência 

financeira”, cit., p. 71. 

24 Como já sucedeu no caso do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 88/04, de 10 de fevereiro, 
disponível em <www.tribunalconstitucional.pt>, relativo a uma pensão de sobrevivência. 

25 Assim, NOVAIS, Jorge Reis, “O Tribunal Constitucional e os direitos sociais – o direito à 
segurança social”, cit., pp. 13-14.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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as garantias constitucionais próprias da esfera de proteção dos direitos 

fundamentais sociais26. 

 

5.3. Natureza jurídica jusfundamental decorrente da 

consciencialização da dignidade constitucional do direito à pensão por 

velhice 

Do nosso ponto de vista, o procedimento de constitucionalização de direitos 

infraconstitucionais, que constituam concretização de um direito social 

fundamental, não é nem generalizável a todos os direitos sociais derivados, nem 

automático e imediato – não basta que seja aprovada uma medida legislativa 

concretizadora de um direito social fundamental para essa medida adquirir, 

imediatamente, natureza jusfundamental, tendo que existir uma sedimentação, 

histórica, cultural e comunitária, do instituto jurídico que foi criado pelo 

legislador ordinário e que o faz erigir a direito materialmente constitucional.  

O Tribunal Constitucional tem vindo a tratar materialmente a questão da 

redução do montante das pensões em termos equivalentes a uma questão de 

restrição de um direito fundamental. 

A nosso ver, tal deve-se ao facto de o direito à pensão por velhice, direito 

criado por via legislativa, se ter enraizado de tal modo na consciência jurídica geral 

dos cidadãos e das instituições jurídicas que se jusfundamentalizou, isto é, 

ascendeu a direito materialmente constitucional. 

                                                           
26 Como se menciona em NOVAIS, Jorge Reis, “O Tribunal Constitucional e os direitos sociais 

– o direito à segurança social”, cit., p. 9, o Tribunal Constitucional tem vindo a desenvolver vasta 
jurisprudência, no domínio do direito à segurança social, em que recorre a princípios, como o 
princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da proibição do 
excesso (ou proporcionalidade), como parâmetros de controlo das restrições legislativas de direitos 
derivados sociais, controlando as restrições de direitos legais de modo equivalente ou semelhante 
ao controlo das restrições de direitos fundamentais self-executing, como os direitos de liberdade. 

Jorge Reis Novais defende, paradoxalmente, que os direitos legais, como o direito à pensão por 
velhice, ainda beneficiem das garantias constitucionais de proteção dos direitos fundamentais 
sociais, cedem perante a mera invocação da reserva do financeiramente possível. 
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Parece-nos que o direito à pensão por velhice pode ser considerado o 

exemplo paradigmático do que significa a sedimentação na consciência jurídica 

geral de que o grau de realização legislativamente obtido corresponde a um 

desenvolvimento do direito constitucional, dispondo, como ele, da mesma 

dignidade constitucional27. 

Historicamente, a ideia de proteger os cidadãos na velhice mediante a 

concessão de uma prestação pecuniária mensal – uma pensão – é quase tão velha 

quanto o republicanismo português e anterior ao próprio texto constitucional de 

1976.  

Assim, quando, em 1976, o legislador constituinte incumbiu o legislador 

infraconstitucional de “organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança 

social” que protegesse “os cidadãos na (…) velhice (…)” (artigo 63.º, n.º 3 da 

Constituição), havia já sido criado todo um quadro normativo infraconstitucional 

e organizado todo um conjunto de procedimentos e instituições que asseguravam 

a proteção na velhice por via da concessão de uma pensão. 

Na verdade, ainda que o legislador constituinte não se tenha comprometido 

com qualquer específico modo de proteção social na velhice na redação da supra 

citada norma constitucional, existia, na época, uma tradição ideológica, de 

influência europeia, de proteção da eventualidade por via da concessão da pensão 

por velhice, tradição a que a Constituição sobreveio. 

A natureza jusfundamental do direito à pensão por velhice é consequência 

da sua sedimentação na consciência jurídico-constitucional e não uma 

decorrência imediata da força irradiante de um impreciso direito fundamental à 

segurança social. Na verdade, a nosso ver, nem todas as concretizações legislativas 

do direito fundamental à segurança social se podem arrogar a ter estatuto de 

direito materialmente constitucional.  

É inegável que as questões jurídicas relativas à redução ou à restrição do 

direito à pensão pública por velhice são questões tratadas pela doutrina e 

                                                           
27 A doutrina aqui seguida é a de VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Os Direitos Fundamentais 

na Constituição, ob. cit., pp. 379-380. 
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jurisprudências portuguesas no plano jurídico-constitucional, com recurso a 

princípios constitucionais aplicáveis à restrição de direitos fundamentais, o que 

pressupõe, implicitamente, o seu prévio reconhecimento como direito 

materialmente constitucional. 

Defender que o direito à pensão pública por velhice é um direito com 

natureza jurídica jusfundamental não significa, todavia, a intangibilidade ou a 

irredutibilidade do direito à pensão por velhice, nomeadamente do seu quantum, 

mas significa que uma eventual restrição do direito terá, por um lado, de passar 

pelo crivo das garantias constitucionais de proteção dos direitos fundamentais e, 

por outro lado, de respeitar o núcleo essencial do direito. 

No nosso entendimento, o direito à pensão por velhice já reconhecido ao 

particular beneficia da proteção constitucional mais intensa que é conferida aos 

direitos fundamentais em geral, o que não é sinónimo de uma absoluta 

intangibilidade do direito à pensão, tendo o legislador que justificar a restrição do 

direito com fundamento na incrementação de outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos e que demonstrar que tal restrição não viola nem 

os princípios estruturantes do Estado de Direito, nem o núcleo essencial do 

direito à pensão.  

Efetivamente, em sistemas constitucionais como o português, onde os mais 

elementares direitos fundamentais de liberdade podem ser objeto de restrições 

constitucionalmente justificadas, não faz sentido afirmar que o direito à pensão 

por velhice se encontra subtraído a essa possibilidade. Como qualquer outro 

direito fundamental, o direito à pensão não é um direito absolutamente intocável, 

podendo ser restringido, limitado ou afetado de forma desvantajosa28. Afirmar 

que o quantum da pensão se encontra protegido ou garantido pela Constituição 

não significa a intocabilidade do montante da pensão29. 

                                                           
28 Cf. NOVAIS, Jorge Reis, “O direito fundamental à pensão de reforma em situação de 

emergência financeira”, in Revista E-Pública, vol. I, n.º 1, 2014, p. 72. 

29 Neste sentido, NOVAIS, Jorge Reis, “O direito fundamental à pensão de reforma em situação 
de emergência financeira”, cit., pp. 76-77. 
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O núcleo essencial do direito fundamental à pensão por velhice 

corresponderá ao montante da pensão por velhice que assegura não só uma 

existência condigna, mas também uma participação na vida social não 

ostensivamente díspar da que o beneficiário passou a usufruir quando lhe foi 

reconhecido o direito à pensão por velhice30. Assim, se a redução do montante da 

pensão por velhice não permitir condições de vida minimamente aproximadas das 

que o pensionista gozava antes da redução do montante da pensão e implicar uma 

modificação substancial do modo de vida do pensionista, estaremos perante uma 

violação do núcleo essencial do direito fundamental à pensão por velhice31. 

Saliente-se que a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem 

considerado que os pensionistas de velhice dispõem da tutela constitucional 

conferida pelo princípio da proteção da confiança legítima, na vertente da 

proteção das legítimas expectativas na manutenção da vigência de um 

determinado regime legal de pensões.  

Porém, ao considerarmos que o pensionista é titular de um direito subjetivo 

de natureza constitucional, o direito fundamental à pensão por velhice, e não de 

uma mera expectativa jurídica, não fará sentido apreciar a questão da redução do 

montante das pensões por velhice à luz do princípio da confiança legítima, na 

vertente da proteção das legítimas expectativas. 

A questão deverá ser analisada como uma questão de restrição de um direito 

fundamental, devendo o princípio da proteção das legítimas expetativas ser 

mobilizado, essencialmente, para os casos de restrições legislativas das pensões 

por velhice em formação, sobretudo tendo em vista a tutela daquelas situações em 

que o aspirante a pensionista se encontra na eminência de satisfazer os requisitos 

legais de acesso ao direito à pensão e uma medida legislativa restritiva, de efeitos 

imediatos, veda essa possibilidade. 

                                                           
30 O que é diferente das condições de vida que o beneficiário dispunha durante a vida ativa, antes 

de ser pensionista. 

31 DILIAGKA, Dafni, The Legality of Public Pension Reforms in Times of Financial Crisis: The 
Case of Greece, ob. cit, pp. 145, 148. 
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Na verdade, a tutela jurídico-constitucional conferida ao titular de um 

direito subjetivo de natureza fundamental será sempre mais forte do que a 

proteção constitucional, decorrente de um princípio geral de direito 

constitucional, de meras expetativas jurídicas. 

Ao reconhecermos a natureza jusfundamental do direito à pensão por 

velhice conferimos uma adequada tutela jurídico-constitucional à pensão por 

velhice. 

 

6. Conclusões 

O direito à pensão por velhice consiste no direito subjetivo em receber uma 

prestação pecuniária mensal concreta – a pensão – destinada a proteger o 

beneficiário do risco social que representa a velhice, sendo a eventualidade de 

velhice associada à ideia de “invalidez presumida”.  

No ordenamento jurídico português, só se adquire o direito à pensão por 

velhice quando se verificam os requisitos legais necessários à aquisição do direito, 

tais como a idade mínima legal de acesso e o prazo de garantia, e após ter sido 

proferida a decisão administrativa de deferimento do requerimento de pensão, 

sendo que, até então, o direito se encontra em formação, ou seja, não existe direito 

subjetivo, mas mera expectativa jurídica de se vir a adquirir, no futuro, um direito. 

O texto da Lei Fundamental não prevê, autónoma e expressamente, com 

carácter de regra suscetível de aplicação direta e imediata, um direito 

fundamental à pensão por velhice, mas o direito à pensão por velhice constitui um 

dos corolários do direito fundamental à segurança social, previsto no artigo 63.º 

da Constituição.  

O direito a uma determinada e concreta pensão por velhice só adquire 

conteúdo preciso através da legislação ordinária, competindo ao legislador 

infraconstitucional, em cumprimento do comando constitucional, concretizar a 

proteção social na velhice, criando, por via legislativa, os necessários requisitos e 

procedimentos para o reconhecimento do direito à pensão por velhice. 
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Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência constitucional têm 

afirmado que o direito à pensão por velhice é um direito de natureza meramente 

infraconstitucional ou legal, havendo, todavia, duas limitações (constitucionais) 

à margem de conformação do direito, que assumem natureza análoga à dos 

direitos, liberdades e garantias, nos termos do artigo 17.º da Constituição: o 

princípio do aproveitamento total do tempo de serviço prestado pelo trabalhador 

e o direito fundamental a um mínimo para assegurar uma existência condigna. 

A nosso ver, uma tal conceção sobre o direito à pensão por velhice não 

confere ao beneficiário da pensão por velhice uma adequada proteção jurídica à 

luz do quadro jurídico-constitucional vigente. 

Do nosso ponto de vista, o direito à pensão por velhice pode ser considerado 

o exemplo paradigmático do que significa a sedimentação na consciência jurídica 

geral de que o grau de realização legislativamente obtido corresponde a um 

desenvolvimento do direito constitucional, dispondo, como ele, da mesma 

dignidade constitucional.  

Com efeito, historicamente, a ideia de proteger os cidadãos na velhice 

mediante a concessão de uma prestação pecuniária mensal – uma pensão – é 

anterior ao próprio texto constitucional de 1976. Quando, em 1976, o legislador 

constituinte incumbiu o legislador infraconstitucional de organizar, coordenar e 

subsidiar um sistema de segurança social que protegesse os cidadãos na velhice, 

havia já sido criado todo um quadro normativo infraconstitucional e organizado 

todo um conjunto de procedimentos e instituições que asseguravam a proteção 

na velhice por via da concessão de uma pensão. Embora o legislador constituinte 

não se tenha comprometido com qualquer específico modo de proteção social na 

velhice no texto constitucional, existia uma tradição ideológica, de influência 

europeia, de proteção da eventualidade por via da concessão da pensão por 

velhice, tradição a que a Constituição sobreveio. 

Defender que o direito à pensão por velhice é um direito de natureza jurídica 

jusfundamental não significa, todavia, a intangibilidade ou a irredutibilidade do 

direito à pensão por velhice, nomeadamente do seu quantum, mas significa que 
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uma eventual restrição do direito terá, por um lado, de passar pelo crivo das 

garantias constitucionais de proteção dos direitos fundamentais e, por outro lado, 

de respeitar o núcleo essencial do direito. 

O núcleo essencial do direito fundamental à pensão por velhice 

corresponderá ao montante da pensão por velhice que assegura não só uma 

existência condigna, mas também uma participação na vida social não 

ostensivamente díspar da que o beneficiário passou a usufruir quando lhe foi 

reconhecido o direito à pensão por velhice. Assim, se a redução do montante da 

pensão por velhice não permitir condições de vida minimamente aproximadas das 

que o pensionista gozava antes da redução do montante da pensão e implicar uma 

modificação substancial do modo de vida do pensionista, estaremos perante uma 

violação do núcleo essencial do direito fundamental à pensão por velhice. 

Na verdade, a tutela jurídico-constitucional conferida ao titular de um 

direito subjetivo de natureza fundamental será sempre mais forte do que a 

proteção constitucional, decorrente de um princípio geral de direito 

constitucional, de meras expetativas jurídicas. Ao reconhecermos a natureza 

jusfundamental do direito à pensão por velhice conferimos uma adequada tutela 

jurídico-constitucional à pensão por velhice. 
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RESUMO: 

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial compete 
atribuir um direito exclusivo de exploração – a patente. A invenção 
terá de preencher todas as exigências (positivas ou negativas) que a 
lei exige, nos termos do art.º 54.º do Código da Propriedade 
Industrial. O invento pode consistir num produto novo, processo 
novo ou ainda numa nova utilização desse produto. 

A novidade prevista no art.º 54.º, n.º 1 do CPI é o primeiro dos 
requisitos – a invenção é nova quando não é conhecida pelo público. 
Um invento sem novidade não é patenteável, já que não teria 
interesse uma patente na qual, o seu problema técnico já tivesse sido 
difundido e cujo o seu objeto já se encontrasse no comércio. 

A atividade inventiva consagrada no art.º 54.º, n.º 2 do CPI é o 
segundo dos pressupostos -carateriza-se por não resultar daquilo é o 
óbvio para um homem médio, resiliente e capaz (perito na 
especialidade) e no verificar se um perito mediano não teria 
alcançado o mesmo resultado. A avaliação desta exigência torna-se 
mais difícil de concretizar do que a novidade. 

A suscetibilidade de aplicação industrial estabelecida no art.º 
54.º, n.º 4 do CPI é a terceira e última condição. O invento é 
fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria ou na 
agricultura. Ao verificar-se este requisito, confirma-se que o produto 
ou processo deve ser concretizado no caso em concreto. 

 

 

                                                           
(*) Texto apresentado em Mestrado de Direito dos Contratos e da Empresa na Escola de Direito 

da Universidade do Minho, na Unidade Curricular de Direito da Propriedade Industrial, em junho 
de 2020. 

(**) Mestranda em Direito dos Contratos e da Empresa na Escola de Direito da Universidade do 
Minho. Notária Estagiária. Braga, Portugal. 
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Introdução 

O tema escolhido encontra-se ao abrigo do “Direito Industrial”, termo este 

utilizado em alternativa a “Direito da Propriedade Industrial”, que inclui o 

“Direito da Propriedade Intelectual” - está na origem do Direito de Autor e os 

Direitos Conexos. A sua atualidade, interesse e o seu valor levam-nos a estudá-lo 

e investigá-lo. 

 É necessário clarificar a noção de patente. Nas palavras de PEDRO SILVA 

“Uma patente de invenção é um título que confere um direito exclusivo de 

exploração de um invento.1” Ora, este direito é atribuído pelo Estado, através do 

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sem prejuízo do papel do IEP 

- Instituto Europeu de Patentes (patente europeia), sob a proteção da Convenção 

de Munique. Compete ao INPI averiguar se a invenção no caso em concreto 

preenche as condições (positivas e negativas) de que a lei faz depender tal 

concessão.  

O invento pode respeitar um produto novo ou um processo novo de 

conseguir um produto que já é conhecido ou, ainda consistir numa nova utilização 

desse produto2.  

Ao longo deste relatório abordaremos os requisitos de patenteabilidade, que 

são condição necessária para avaliar se um invento pode ser considerado uma 

patente, contando que a invenção é legalmente possível, lícita. As condições que 

                                                           
1 Este direito exclusivo vigora no máximo 20 anos, a contar da data do pedido (art.º 100.º do CPI 

e 63.º da CPE), sendo que tem de ser pagas taxas anuais ao INPI, nos termos definidos pela Portaria 
n.º201-A/2019, de 1 de julho. Decorrido este prazo, extingue-se a patente por caducidade (art.º 36.º 
do CPI). Para um maior desenvolvimento do conceito de patente, entre outros, SILVA, Pedro Sousa 
e - Direito industrial- Noções fundamentais. 2ªedição. Coimbra: Almedina, 2019, p. 47 e ss. Cfr. 
CARVALHO, Américo da Silva - O objeto da invenção. Coimbra: Coimbra Editora, 1970. Cfr. ainda, 
GONÇALVES, Luís Manuel Couto - Manual de direito industrial. 8ª edição. Coimbra: Almedina, 2019, 
pp. 39.  

2 Sobre esta questão veremos infra, 3. 
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elucidaremos tem de se preencher todas na íntegra, para que atribuam à invenção 

o seu merecido direito patenteável. Pretende-se que a invenção não seja imitada 

e reproduzida por todos.  

Primeiramente, começaremos pelo requisito da novidade, esclarecendo o 

seu significado, analisando como o mesmo é preenchido positivamente. Em 

segundo lugar, atendemos à atividade inventiva, caraterizando-a e expondo as 

suas particularidades. Aqui exibiremos questões sólidas que permitem resolver o 

problema deste requisito, que como se irá ver infra, apresenta dificuldades. Numa 

terceira e última etapa, é a vez de explorarmos a aplicabilidade industrial, de 

maneira a que a invenção tenha aplicação no caso em concreto, requisito 

essencial, para que a patente seja concedida.  

No final, apresentaremos as devidas conclusões. 
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1. Requisitos de Patenteabilidade 

O art.º 54.º do CPI (e art.º 52.º da CPE) apresenta os requisitos de 

patenteabilidade que correspondem à novidade, a atividade inventiva e a 

suscetibilidade de aplicação industrial. Todavia, existem outros autores que 

acrescentam uma outra exigência: a descrição do invento claro e completo para 

permitir a sua execução por um técnico competente na matéria, tal como resulta 

dos arts. 62.º, n.º 4, 75.º, n.º 1 d) e 114 d) do CPI. Diferentemente dos outros 

requisitos mencionados, de índole substancial, este último trata-se de um 

pressuposto formal3. 

 

2. Novidade 

Ora, nos termos do art.º 54.º, n.º 1 do CPI (e art.º 54.º, n.º 1 da CPE), uma 

invenção é nova quando não estiver compreendida no estado da técnica. O estado 

da técnica diz respeito aquilo que é do conhecimento público, em momento 

anterior à data do pedido de patente, quer se trate de um invento dentro ou fora 

do país, (por descrição, utilização ou qualquer outro meio) (art.º 55.º, n.º 1 do 

CPI) ou em pedidos de outras patentes e de modelos de utilidade requeridos, em 

data anterior à do pedido de patente, que se destinam a produzir efeitos em 

Portugal e ainda não publicados (art.º 55.º, n.º2 do CPI). 

O objetivo do art.º 54.º, n.º 1 é obstar que o estado da técnica seja patenteado 

novamente. Primeiramente, define-se a técnica anterior, a importância da mesma 

e o seu conteúdo relevante. Em seguida, compara-se a invenção com a técnica 

anterior e verifica-se se a invenção difere dela. Se isso acontecer, a invenção é 

nova4.  

                                                           
3 Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e…op.cit., p. 56 e, ainda Bently, Lionel/Sherman, Brad - 

Intellectual Property Law. Oxford University Press 2014, p. 413. Ao longo do nosso relatório, apenas 
iremos focar a nossa atenção nos requisitos substanciais: novidade, atividade inventiva e 
suscetibilidade de aplicação industrial, pelo motivo de o nosso trabalho não ser extenso, ao ponto 
de podermos tratar de outras situações existentes. 

4 Cfr. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 9th Edition, July 2019, 
p. 71.  
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O conceito de novidade remete para uma definição negativa, isto é, o que 

não está compreendido no estado da técnica. Inovador é o produto que não foi 

acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, a divulgação 

da informação da criação humana em qualquer parte do globo, invalida o pedido 

de patente. Logo, colocar no mercado uma invenção antes do seu registo é 

difundi-la, arriscando-se a possibilidade de se perder a exploração económica5. 

O pressuposto da novidade é abrangente, no sentido em que é pensado 

mundialmente. Assim, uma invenção não passará no teste da patenteabilidade se 

não for nova, sendo certo que o preenchimento deste requisito não é fácil, já que 

alguém que tenha descrito a invenção noutro país, acaba por eliminar o caráter 

novo do invento, que poderia ser protegido por patente em Portugal. Muitas 

vezes, pensa-se inocentemente que se está a criar algo, mas na verdade, alguém já 

o fez antes. O esforço intelectual e encontro de uma solução que se verifica na 

prática de forma positiva não deixam de constituir uma invenção, contudo, não é 

nova, porque já existe. Nestes casos, o requisito da novidade não se preenche e o 

invento, apesar de se verificar, não será uma patente.  

Na verdade, a criação humana anterior só se reflete de forma negativa na 

posterior, se ambas abrangerem a mesma técnica para a resolução da questão. 

Caso assim não seja, a novidade não está destruída, porque o problema técnico a 

solucionar não se confunde, com o primeiro. Trata-se da doutrina dos 

equivalentes que tem vindo a ser discutida6. É de salientar que o IEP não adota 

esta doutrina para avaliar a novidade, tratando-a como a “correspondência total 

entre a reivindicação e uma referência do estado da técnica”7. 

                                                           
5 Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa [em linha], de 28-06-2018, (proc. n.º 

108/16.0YHLSB.L1-2), relatado pelo Desembargador Arlindo Crua [consult. 07/04/2020]. 
Disponível em www.dgsi.pt.   

6 Para um maior desenvolvimento desta questão, sugerimos entre outros, SILVA, Pedro Sousa 
e…op.cit., pp. 76-80. Mas, também, GATTAC, Giuliana Borges Assumpção - A doutrina dos 
equivalentes em direito da propriedade industrial, RIBDB, Ano 2 (2013), n.º 14, p. 16853. Disponível 
em https://www.cidp.pt. 

7 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e…op.cit., p. 57, (nota 108). 

http://www.dgsi.pt/
https://www.cidp.pt/
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Nas palavras de COUTO GONÇALVES, a novidade existe se o resultado for 

novo, mesmo que os meios utilizados sejam conhecidos. Diz o A. que “É a 

unidade/síntese inovadora (como um todo) que faz a diferença”8. Orientação que 

acolhemos, a solução apresentada tem de ser inovadora e não releva que os meios 

já tenham sido utilizados.  

Note-se que a análise desta condição não é atendida na data do pedido da 

patente, mas antes o da sua prioridade. A determinação do estado da técnica é 

realizada pelas autoridades, através de uma investigação e pesquisa ativa, consulta 

de bases de dados internacionais, publicações da especialidade em que se insere a 

invenção e até o recurso, por vezes, a pareceres de especialistas externos, quando 

se justifique9.  

O estado da técnica coincide com tudo aquilo que é acessível ao público. 

Contudo, não basta que a informação tenha sido disponibilizada, é necessário que 

esta possa ser compreendida de maneira a possibilitar a reprodução da invenção 

pelo perito na especialidade, sem esforço ou diligência irrazoáveis10. 

Certamente, qualquer forma de divulgação destruiria a novidade de uma 

invenção, escrita, oral (desde que comprovada), sonora, áudio visual, digital, ou 

pelo seu uso não privado11. É insignificante a antiguidade da divulgação, o idioma 

ou o local onde ocorreu. Por sua vez, releva o grau de clareza ou completude, já 

que uma pessoa competente na matéria é capaz de colocar em prática o invento 

após uma divulgação que preste informações suficientes12.  

O art.º 56.º, n.º 1 do CPI refere que não prejudicam a novidade da invenção: 

a) As divulgações em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas nos termos 

                                                           
8 Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 30. 

9 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e…op.cit., p. 58. 

10 Sobre este entendimento, veja-se, J.P. Remédio Marques - Biotecnologia (s) e propriedade 
intelectual. Coimbra: Almedina, 2007. vol. 1, p. 571. 

11 Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 30. Ver também, Case Law of the 
Boards…op.cit., p. 71.  

12 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e…op.cit. p. 59. Cfr. Case Law of the Boards… op.cit., p. 72 e, Bently, 
Lionel/Sherman, Brad…op.cit., pp. 451 e 452. 
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da Convenção Relativa às Exposições Internacionais, se o requerimento a pedir a 

respetiva patente for apresentado em Portugal dentro do prazo de seis meses; b) 

As divulgações resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou seu 

sucessor por qualquer título, ou de publicações feitas indevidamente pelo INPI, 

I. P.  

A regra da alínea a) só se aplica se, no prazo de um mês a contar da data do 

pedido de patente, o requerente apresentar no INPI um certificado emitido pela 

entidade responsável pela exposição, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do indicado artigo. 

Secundando, mais uma vez, COUTO GONÇALVES, a razão de ser desta norma 

é a de permitir que o inventor beneficie de um “período de graça”, em que não é 

prejudicado o pressuposto de novidade, para “testar a sua invenção, discutir o seu 

mérito com outros especialistas, avaliar ou negociar o seu valor económico, 

potencial e decidir pela pertinência da proteção da invenção”13. Opinião 

contrária, é a de PEDRO SILVA que revela que em Portugal não existe este período 

de graça, uma vez que a exceção apresentada pela lei portuguesa é limitada, só 

abrange “as divulgações em exposições”, em contraposição à lei norte-americana 

(Patent Act-35 USC 102) que atribui um verdadeiro período de graça, de um ano, 

incluindo não só a publicação do invento em qualquer país, como também o uso 

público e a venda no interior dos EUA14.  

No nosso entender, consideramos que a posição mais adequada é a primeira, 

ou seja, defendemos que o art.º 56.º, n.º 1 do CPI concede um período de graça 

de seis meses. O chamado período de graça não é igual em todos os países, há 

países em que este é de um ano e outros de seis meses, razão pela qual não 

devemos comparar Portugal com os EUA, o que releva é que o requisito da 

novidade durante este tempo não é prejudicado. 

 

                                                           
13 Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit, p. 60. 

14 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e…op.cit. p. 60, (nota 114), “The invention was patented or described 
in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more 
than one year prior to the date of the application for patent in the United States.” 



Mercília Pereira Gonçalves Requisitos de Patenteabilidade 
 
 
 

 

 

| 436 ∙ DV11  

3. Atividade inventiva 

A atividade inventiva diz respeito ao mérito da invenção, isto é, a 

importância que esta apresenta, sobressaindo a sua qualidade e a capacidade 

engenhosa do inventor. 

Resulta do art.º 54.º, n.º2 do CPI (e art.º 56.º da CPE) que uma invenção 

implica atividade inventiva se, para um perito na técnica, não resultar de uma 

maneira evidente/óbvia do estado da técnica. O conceito de estado da técnica a 

aferir é diferente em termos de atividade inventiva, comparativamente aquilo que 

se aludiu em termos do requisito da novidade. Neste sentido, o art.º 54.º, n.º3 do 

CPI, por remissão do art.º 56.º da CPE indica-nos que excluímos da atividade 

inventiva, o conteúdo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade de 

maneira a produzir efeitos em Portugal ainda não publicados ao tempo em que é 

efetuado o pedido da patente (art.º 55.º, n.º2 CPI). Ao contrário do que sucede 

com a novidade, o estado da técnica não abrange este n.º2 do art.º 55.º do CPI. 

Para COUTO GONÇALVES, evidente quer dizer, que o invento “não vai para 

além do progresso do estado da técnica”, trata-se de uma solução óbvia, manifesta 

e lógica do estado da técnica, na data do pedido, sendo que factos supervenientes 

não devem ser considerados, como o avanço tecnológico15. 

O perito na especialidade que é exigido é alguém com capacidade técnica 

média, experiência e sobretudo, capaz de colocar em prática aquilo que captou, 

“The person skilled in the art should be presumed to be an experienced 

practitioner who has average knowledge and abilities and is aware of what was 

common general knowledge in the relevant art concerned at a particular time 

(average skilled person)”16. Por sua vez, podem existir casos em que é mais 

                                                           
15 Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 32.  

16 Cfr. Case Law of the Boards…op.cit, p. 203. Por exemplo, um engenheiro, biólogo, 
farmacêutico ou outro técnico que opere no setor industrial. A este propósito, veja-se, BARBOSA, 
Denis Borges - A Atividade inventiva: Objetividade do exame, in A Propriedade Intelectual no Século 
XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009, p. 310. 
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apropriado pensar num grupo de pessoas, uma equipa de investigação ou 

produção, em vez de uma única pessoa17. 

  Segundo PEDRO SILVA o inventor deve ser criativo, a invenção não se pode 

bastar com uma dedução lógica em que um perito mediano teria facilmente 

chegado à mesma solução, através da mesma técnica, pois, se assim fosse, não se 

verificaria a atividade inventiva18. Concordámos com o autor, uma vez que alguém 

que quer ter um direito exclusivo de patente e atendendo aos benefícios que 

relevam para o inventor, aos seus interesses, mas também refletindo, no que a 

sociedade tem a usufruir com a sua invenção, o invento não pode ser por si banal. 

Tem de ser idealizado ao ponto de ter um impacto socioeconómico e garantir 

uma proteção, merecida pela mais valia realizada.  

Face à dificuldade de avaliação deste requisito, a doutrina e a jurisprudência 

desenvolveram a problem-solution approach, ou seja, a abordagem problema-

solução que foi adotada pelo IEP e por este descrita nos seguintes termos19: 

a) “identifying the «closest prior art»” - Identificar o “estado da 

técnica mais próximo”; 

b) “assessing the technical results (or effects) achieved by the 

claimed invention when compared with the "closest state of the art" 

established” - Avaliar os resultados (ou efeitos) técnicos alcançados 

pela invenção reivindicada quando comparados com o “estado da 

técnica mais próximo” estabelecido; 

c) “defining the technical problem to be solved as the object of 

the invention to achieve these results, and” - Definir o problema 

técnico a ser resolvido sendo o objeto da invenção obter esses 

resultados técnicos, e  

                                                           
17 Cfr. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part.º G, VII, 3.  

18 Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e - Direito industrial…op.cit., p. 62, “Ao inventor não chega 
a “transpiração”: exige-se alguma dose de “inspiração”. 

19 Case Law of the Boards…op.cit, p. 176.  
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d) “examining whether or not a skilled person, having regard to 

the state of the art within the meaning of would have suggested the 

claimed technical features in order to obtain the results achieved by 

the claimed invention”- Examinar se o perito da especialidade teria 

sugerido as caraterísticas técnicas reivindicadas, a fim de obter os 

resultados alcançados pela invenção reivindicada. 

A aferição do requisito de patenteabilidade de atividade inventiva é 

concretizada pela adoção da doutrina da abordagem problema-solução, faltando a 

tal atividade inventiva se o técnico na especialidade, ao partir do problema e do 

estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia à invenção20. Para nós, a 

invenção não deve ser evidente para o perito na especialidade e deve trazer 

conhecimentos quiçá, novos para a questão que se pretende resolver.  

De acordo com a doutrina desenvolvida, devem considerar-se todas as 

caraterísticas compreendidas na técnica anterior e que resolvem o mesmo 

problema apontado na descrição do pedido. O requerente deve expor o problema, 

o estado da técnica e a solução técnica proposta de forma clara e objetiva21. No 

entanto, em T 320/15 de 15.9.2016, o conselho considerou que a abordagem 

problema-solução não consista num “fórum” em que se possa apontar vários 

documentos da técnica anterior, na esperança de que um deles fosse bem-

sucedido22.  

A análise apresentada pela doutrina problem-solution approach procura 

determinar se esse perito teria chegado, em condições normais, à solução 

                                                           
20 Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28-06-2018 (Arlindo Crua), já citado. 

21 Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 33. 

22 “In T 320/15 the board held that the problem and solution approach did not consist of a forum 
in which the appellant (opponent) could freely develop various attacks based on diverse prior-art 
documents in the hope that one of them would succeed”, retirado de Case Law of the 
Boards…op.cit., p. 177. 
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encontrada pelo inventor, isto é, se essa solução era previsível “e não se poderia 

ter chegado a ela”, o que é claro, “quando já se sabe que o inventor lá chegou23.”  

Contudo, existem opções ao critério enunciado, sublinhamos uma 

metodologia que recentemente, tem sido usada pela jurisprudência do Reino 

Unido, aquando do caso Pozzoli Spa v. BDMO, SA24. No entanto, a doutrina do 

problema-solução é considerada a mais importante para o Instituto Europeu de 

Patentes. Apesar disso, apresentamos de maneira a enriquecer o nosso estudo e 

trabalho, em resumo, os aspetos desta alternativa: 

(a)  “Identify the notional "person skilled in the art" - Identificar 

a descrição do perito na especialidade; 

(b) “Identify the relevant common general knowledge of that 

person” - Identificar os conhecimentos técnicos gerais dessa pessoa; 

(c)  “Identify the inventive concept of the claim in question or if 

that cannot readily be done, construe it” - Identificar o conceito 

inventivo da reivindicação em questão ou, se tal não puder ser feito, 

interpretá-lo; 

(d) “Identify what, if any, differences exist between the matter 

cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept 

of the claim or the claim as construed” - Identificar quais as diferenças 

no estado da técnica e o conceito inventivo resultante das 

reivindicações ou objeto de interpretação, e 

(e) “Viewed without any knowledge of the alleged invention as 

claimed, do those differences constitute steps which would have been 

                                                           
23 Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa…op.cit., p. 62, e segundo Oliveira de Ascensão, a invenção 

não deve ser obtida em circunstâncias normais pelo técnico na especialidade. Cfr. ASCENSÃO, José 
de Oliveira -Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2002. vol. 2., p. 260.  

24 High Court of England and Wales, Chancery Division, Patents Court [consult 10/04/2020]. 
Disponível em https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/588.html. Para um maior 
cuidado sobre esta questão, FERNANDES, Roberta Silva Melo - A patente farmacêutica e o 
medicamente genérico- O problema da tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização. 
Braga. Universidade do Minho, 2012, pp. 89-90.  

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/588.html
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obvious to the person skilled in the art or do they require any degree 

of invention?” - Se, independentemente do conhecimento que se 

possa ter da invenção, essas diferenças constituem etapas que teriam 

sido óbvias para o perito na especialidade ou exigem algum grau de 

atividade inventiva? 

A forma como este pressuposto tem sido aplicado na prática faz com que um 

invento que seja dotado de novidade, só excecionalmente deixará de preencher a 

atividade inventiva. Na nossa honesta opinião, parece-nos que estes dois 

requisitos andam lado a lado, o técnico na especialidade ao ultrapassar o óbvio 

pode utilizar métodos novos, preenchendo tanto os requisitos de 

patenteabilidade da novidade e atividade inventiva. AMÉRICO CARVALHO defende 

que a novidade não é um requisito autónomo, “mas como uma parte de um todo 

que é o caráter inventivo”, uma vez que para que a invenção detenha atividade 

inventiva, é necessário que possua novidade25. 

 

4. Suscetibilidade de aplicação industrial 

À luz do art.º 54.º, n.º 4 do CPI (e art.º 57.º da CPE), o invento é suscetível 

de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em 

qualquer tipo de indústria ou na agricultura. 

A técnica intrínseca à invenção tem de ser executável na prática, isto é, tem 

de ser reprodutível, o resultado inventivo não pode depender da álea, do destino 

ou de condições não controláveis tecnicamente pelas pessoas26.  

Esta exigência não é restrita, já que a norma inclui também a agricultura. O 

significado é assim, mais amplo. Encontra-se ligado à técnica da noção de 

invenção (“a homogeneidade e repetibilidade da solução técnica encontrada”) “e 

a exclusão do mero âmbito privado ou não comercial da sua exploração”27, uma 

                                                           
25 Neste sentido, CARVALHO, Américo da Silva…op.cit., p. 16.  

26 Cfr. J.P. Remédio Marques… op.cit., p. 452. 

27 Nesta linha de entendimento, acompanhamos GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 34. 
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vez que o direito de patente visa proteger a exploração económica. Note-se que 

não é a finalidade do produto que determina se a invenção tem aplicabilidade 

industrial. O facto de um forno ser usado em casa para cozinhar, um dispositivo 

audiovisual em uma escola, para fins instrucionais é irrelevante a esse respeito28. 

Ou seja: o conceito de indústria assim entendido, deve ressalvar a possibilidade 

de ser utilizado num contexto industrial ou de ser fabricado industrialmente, 

ainda que sem essa finalidade de aplicação industrial29.  

Segundo BENTLY e SHERMAN “patenting translates invention from the world 

of science and technology to the world of commerce”30. Assim, as patentes 

transmitem a invenção do mundo da ciência e da tecnologia para o mundo do 

mercado, o que vai ao encontro do art.º 54.º, n.º 4 do CPI e do art.º 57.º da CPE. 

Ora, se estivermos perante uma invenção-produto, a aplicabilidade industrial 

aponta para uma execução técnica e reprodução constante, a invenção é deste 

modo, apta à produção em série. Caso se trate de uma invenção-processo, a 

invenção tem de ser clara, de forma a que qualquer técnico a possa usar para 

solucionar um problema técnico, sendo, portanto, útil, contribuindo para o 

desenvolvimento da atividade económica31. Deste modo, as reivindicações que 

dizem respeito a substâncias ou composições para uso em métodos de tratamento 

                                                           
28 Cfr. WIPO Model Law for Developing Countries on Inventions, Volume I, Patents, p. 61. 

29 Cfr. MAIA, José Mota - Propriedade Industrial. 1ª edição. Coimbra: Almedina, 2003. vol 1. p. 
60.  

30 Neste sentido, Bently, Lionel/Sherman, Brad, op.cit., p. 362. 

31 Sobre esta matéria, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 34. Cfr. Acórdão do Tribunal 
da Relação do Porto [em linha], de 17-12-2014, (proc. n.º 1874/10.2TBPFR.P1) relatado pelo 
Desembargador Manuel Domingos Fernandes [consult. 08/04/2020]. Disponível em www.dgsi.pt, 
“São patenteáveis as “reivindicações de produto”, as invenções de produtos novos, mas também as 
“reivindicações de processo”, a criação ou a realização de um novo meio ou processo, ou aplicação 
nova de meios ou de processos semelhantes para se obter um produto comercializável ou resultado 
industrial”. Cfr. ainda, Case Law of the Boards…op.cit., p. 274, “Both products and processes (T 
208/84) are susceptible of industrial application”. 

http://www.dgsi.pt/
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do corpo humano ou animal por terapia constituem invenções suscetíveis de 

aplicação industrial32.  

No entendimento de COUTO GONÇALVES, este requisito “confunde-se com 

a ideia de a solução técnica ser exequível no plano concreto”33. Parece-nos que 

esta afirmação se justifica, pelo facto de a invenção levada a cabo pelo técnico, 

destinada a resolver o problema necessita para além de preencher os pressupostos 

de novidade e atividade inventiva ser executada na prática com sucesso, enfim, a 

tornar-se uma solução viável, desde que, como já vimos, possa ser fabricada ou 

utilizada em qualquer género de indústria, incluindo a agricultura.  

A aplicabilidade industrial é uma exigência que tem revestido um papel cada 

vez menor, existindo legislações estrangeiras que nem sequer a evidenciam. No 

entanto, não é por todos desconsiderada, pois, a nossa legislação acolhe-a e há 

doutrina que a valoriza. A nosso ver, é correto considerar este requisito como uma 

verdadeira exigência de patenteabilidade, uma vez que não faz sentido o 

requerente obter um direito de patente que é exclusivo dele, senão existir 

aplicação industrial.  

Para terminarmos, as patentes são nulas, se não se verificarem os indicados 

requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial34. 

                                                           
32 Cfr. Case Law of the Boards…op.cit., p. 274. Por outro lado, um produto ou processo que seja 

contrário à lei da física encontra-se excluído de aplicabilidade industrial, por exemplo, uma máquina 
de movimento perpétuo, nos termos da EPO Guidelines Part.º G, III, 1.  

33 Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto…op.cit., p. 35. 

34 Cfr. Ac. do STJ [em linha], de 14-12-2016, (proc. n.º  1248/14.6YRLSB.S1), relatado pelo 
Conselheiro, Lopes do Rego [consult. 07/04/2020] - nulidade da patente por falta de novidade e 
atividade inventiva. 
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Considerações finais 

O presente relatório incidiu sobre uma reflexão em torno dos requisitos de 

patenteabilidade da invenção.  

As exigências de patenteabilidade encontram-se no art.º 54.º do CPI, 

conforme expusemos. A primeira, referente à novidade, prevista no art.º 54.º, n.º 

1 informa-nos que uma invenção é nova quando não é do conhecimento público, 

independentemente da sua forma de divulgação. O direito exclusivo de patente 

não é compatível com um invento que não traz novidade, que de outra maneira, 

não pode ser patenteado. São os interesses do inventor que estão aqui 

subjacentes, além da contrapartida útil para a sociedade, que não se verificaria se 

a invenção já fosse conhecida. Assim, sem este requisito criava-se uma patente 

cujo problema técnico já tinha sido divulgado e o objeto já se encontrava livre no 

mercado, pelo que se privava os agentes económicos e os consumidores. 

O segundo pressuposto prende-se, com a atividade inventiva que à luz do 

art.º 54.º, n.º2 diz-se que uma invenção envolve atividade inventiva se, para um 

técnico na especialidade, não resulta de forma óbvia do estado da técnica. Aqui 

procuramos caraterizar a figura do perito na especialidade, como sendo um 

homem médio, resiliente e capaz e, averiguar se face às circunstâncias normais, 

um perito mediano conseguia chegar ao mesmo resultado. Explicitamos a 

abordagem problema-solução como forma de fazer face à dificuldade de aferição 

deste requisito e, digamos agora, que esta dificuldade tem levado muitas vezes, os 

tribunais a recorrer à prova pericial, fundamentando a sua decisão com o 

entendimento de especialistas na matéria da patente. A atividade inventiva é uma 

imposição muito mais difícil de avaliar do que a novidade, nela está presente um 

enorme subjetivismo judiciário.  

Muito embora, tenhamos apresentado uma alternativa que surgiu com base 

na jurisprudência do Reino Unido, à questão da abordagem problema-solução, 

também o dissemos e continuamos aqui a sublinhar que a segunda é considerada 

a mais importante para o Instituto Europeu de Patentes e por isso, nessa focamos 

mais a nossa atenção, o que é compreensível. 
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O terceiro e último requisito respeitante à suscetibilidade de aplicação 

industrial encontra-se ao abrigo do art.º 54.º, n.º 4. O objeto intrínseco à invenção 

é suscetível de aplicação industrial se puder ser fabricado ou utilizado em 

qualquer tipo de indústria ou na agricultura. Elucidámos a amplitude deste 

conceito, pelo que não há dúvidas, visto que o produto ou processo imaginado 

tem de ser posto em prática, executável e, portanto, verificar se o “plano é 

exequível” no caso em apreço.  
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RESUMO: 

É sabido que o direito ao asilo político presente na Convenção de 
Genebra não é autorizado em caso de atos contrários aos objetivos e 
princípios fundamentais das Nações Unidas. Por esse motivo, a 
solicitação do pedido de asilo político por indivíduos investigados 
por praticarem atos terroristas é analisado com muita parcimônia 
pelas autoridades competentes. Desta forma, esse trabalho se propõe 
a verificar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
no processo C-573/24 para entender o que é considerado ato de 
terrorismo para fins de não concessão do asilo político nos países que 
compõem a União Europeia, como é o caso de Portugal. Além disso, 
a investigação também engloba o estudo da legislação portuguesa e 
internacional sobre o assunto. 
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1. Introdução 

O presente trabalho tem por escopo analisar o direito ao asilo político frente 

à Convenção de Genebra, pelo fato deste instrumento internacional ser vedado 

em situações estritamente polêmicas e delicadas, como no caso de atos contrários 

aos objetivos e princípios fundamentais das Nações Unidas.  

Nesse sentido, é sabido que as ações de terrorismo representam atos que 

colocam em risco a vida de muitos indivíduos em diversos países e, nestes casos 

de suspeitas, a solicitação ao asilo político necessita de maiores investigações pelas 

autoridades governamentais locais. 

Para alcance desse estudo, faz-se uma pesquisa secundária por meio do 

levantamento das informações extraídas acerca da jurisprudência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia com o intuito de analisar mais especificamente como 

tem sido a sua interpretação quanto ao assunto objeto deste trabalho no âmbito 

deste Tribunal, para compreender o que sejam considerados atos de “terrorismo” 

para fins de não concessão do asilo político nos países que compõem a União 

Europeia, como é o caso de Portugal por exemplo.  

O questionamento que surge é se a identificação de apenas fazer parte da 

organização, por si só, sem que tenha o indivíduo participado da concretização de 

atos terroristas é conduta suficientemente repugnante que possa refutar o direito 

ao asilo político, formando-se uma barreira ao acolhimento a impedir a entrada 

em determinado país, ou se é necessária a prática de ato terrorista estrito sensu 

pelo sujeito para ser considerada vedada a concessão ao asilo político, sendo que 

isto implicaria na negação imediata da permissão ao acolhimento por parte do 

país solicitado que no caso desse estudo refere-se a Portugal.  
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 Para tanto, fez-se uma investigação acadêmica acerca da evolução da 

legislação portuguesa a respeito do terrorismo e dos instrumentos convencionais 

de prevenção e de combate ao terrorismo. 

Destaca-se ainda ser preciso haver observância dos requisitos legais para 

concessão do asilo político a fim de se evitar que a sua negação se dê por critérios 

infundados, situação que não se amolda na descrita na justificativa de negação por 

razões terroristas, pois, neste caso, há uma razão plausível para o não acolhimento 

do indivíduo. 

 

2. Desenvolvimento 

2.1. O Direito ao asilo político e a Convenção de Genebra acerca do 

repúdio ao terrorismo 

O direito ao asilo encontra-se previsto, conforme relatos de Marinho (2005, 

p. 216-217) na Convenção de Genebra, identificada como Estatuto dos 

Refugiados e no Protocolo de Nova Iorque. A Convenção de Genebra é ratificada 

por todos os Estados membros da União Europeia (U.E.) e, neste caso, Portugal 

como um dos países membros, também está sujeito às suas disposições (Marinho, 

2005). 

Normalmente, são exigidos três pressupostos para a situação de asilo. 

Primeiramente, o futuro asilado deve ser estrangeiro e a natureza de sua conduta 

deve ser política, de modo que não se aceita que tenha havido a prática de crime 

comum e/ou de atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas, 

sendo este requisito expressado na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) do ano de 1948, e há ainda um determinante temporal, caracterizado 

pela atualidade da perseguição (Ramos, 2011, p.19).  
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É importante esclarecer que, hodiernamente, de acordo com Ramos (2011, 

p. 20), a questão de asilo não é mais um ato totalmente discricionário do Estado, 

isso porque ele tem que observar os tratados de direitos humanos internacionais 

sobre o assunto e sua decisão é avaliada por órgãos internacionais competentes, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo.  

Mais especificamente, Annoni (2002, p.57) mostra que o asilo político é o 

abrigo do estrangeiro que está sendo perseguido por outro país, por razão de 

dissidência política, por delitos de opinião e por crimes que tem ligação com a 

segurança do Estado, contudo não podem configurar quebra do direito penal 

comum e a concessão ao asilo político não é obrigatória para nenhum Estado. 

Todavia, de acordo com a Convenção de Genebra, estão excluídos dela quem 

pratica atos contrários aos objetivos das Nações Unidas, como é o caso dos atos 

realizados por organizações terroristas1.  

Convém ressaltar que, infelizmente, não há, no plano internacional, uma 

Convenção que defina especificamente o que é terrorismo na ONU e, em razão 

disso, há uma difícil tarefa de definir e conceituar esse tema, o que geram conflitos 

que, por vezes, acabam por serem resolvidos pelos tribunais, como é o caso 

detalhado no próximo item deste trabalho. 

Entretanto, o que se revela notório, segundo os comentários de Costa (2007, 

p. 52), é que os terroristas em si, são classificados como criminosos de guerra de 

nível internacional, caracterizados pela negação da própria vida, sendo que na 

maior parte, são considerados extremistas religiosos e políticos que fazem 

apologia à própria morte. 

                                                           
1 Situação preceituada no art. 1, item F, letra C da Convenção de Genebra: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Esta
tuto_dos_Refugiados.pdf?view=1 (30/06/18). 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1
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A questão que urge, conforme Ganor (2010), é a necessidade de haver uma 

definição objetiva do conceito de terrorismo, baseada em leis e princípios 

internacionais aplicáveis em caso de guerra, envolvendo também o seu alvo que 

são os civis, que em muito se difere dos guerrilheiros, que tem como alvo os 

militares. Isso porque uma definição clara do que sejam atos de terrorismo é 

importantíssima para haver um verdadeiro avanço na prevenção e repressão a essa 

prática (Ganor, 2010). 

Soma-se ao fato, de que na visão de Fontes (2011, p. 15), é necessário ter em 

mente que os Estados democráticos devem buscar meios mais equilibrados no 

combate a essa prática para não haver o “terrorismo de Estado” que pode vir a 

prejudicar inocentes. 

Explicitamente, Fontes (2011) esclarece que é por meio do direito, da justiça, 

da política e de práticas diplomáticas que se consegue preservar os direitos 

humanos em escala mundial e prevenir o terrorismo em escala global. 

Verifica-se, portanto, que o assunto abordado no próximo item da pesquisa 

pelos determinantes legais acerca do terrorismo, é fator importante para o asilo 

político e conduz ao direcionamento das decisões governamentais em Portugal. 

 

2.2. Análise da legislação portuguesa acerca do terrorismo 

Foi principalmente após o dia 11 de setembro do ano de 2001, que a 

comunidade internacional intensificou os esforços no estabelecimento de um 

Estado de Direito Internacional contra o terror (Piovesan, 2006). 

Há de salientar, conforme Piovesan (2006, p. 30), que no combate ao 

terrorismo é preciso que haja o manto da legalidade, preservando direitos e 

liberdades públicas da população de um modo geral, pois caso contrário, esta 
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também será refém dos atos do Estado que a pretexto de prevenir e/ou punir o 

terror, termina por prejudicar todas as pessoas com a restrição de direitos. 

É sabido que Portugal aderiu à Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

(CEDH), no ano de 1978 (Kowalski, 2005, p.41), devendo, portanto, respeito aos 

direitos humanos ali previstos, assim como, por fazer parte da União Europeia 

deve respeito às decisões-quadro2 com suas regras estabelecidas e aplicáveis ao 

terrorismo, que aliás serviu de inspiração e base para a feitura de leis locais.  

No caso de Portugal, observa-se a Constituição Portuguesa em seu artigo 33 

prevê a extradição de cidadãos portugueses, em caso de terrorismo, mas pouco se 

comenta sobre o assunto, apesar de na legislação portuguesa ser encontrada uma 

vasta matéria a respeito dessa prática atentatória à vida humana.  

Explicitamente, a Lei n.º 52/2003 visa ao combate do terrorismo por meio da 

punição e prevenção de atos, define organizações terroristas em seu artigo 2º e é 

norteada pelos seguintes parâmetros abaixo: 

“1 - Considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo o 
agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, 
visem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar 
ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na 
Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de 
o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, 
grupos de pessoas ou a população em geral, mediante:  

a) Crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas; 

b)  Crime contra a segurança dos transportes e das comunicações, 
incluindo as informáticas, telegráficas, telefónicas, de rádio ou de televisão; 

c)  Crime de produção dolosa de perigo comum, através de incêndio, 
explosão, libertação de substâncias radioactivas ou de gases tóxicos ou 
asfixiantes, de inundação ou avalancha, desmoronamento de construção, 

                                                           
2 A Decisão- Quadro n 202/475/JAI define regras aplicáveis à União Europeia sobre 

terrorismo. 
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contaminação de alimentos e águas destinadas a consumo humano ou 
difusão de doença, praga, planta ou animal nocivos;  

d)  Actos que destruam ou que impossibilitem o funcionamento ou 
desviem dos seus fins normais, definitiva ou temporariamente, total ou 
parcialmente, meios ou vias de comunicação, instalações de serviços 
públicos ou destinadas ao abastecimento e satisfação de necessidades vitais 
da população;  

e)  Investigação e desenvolvimento de armas biológicas ou químicas;  

f)  Crimes que impliquem o emprego de energia nuclear, armas de fogo, 
biológicas ou químicas, substâncias ou engenhos explosivos, meios 
incendiários de qualquer natureza, encomendas ou cartas armadilhadas; 
sempre que, pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos, 
estes crimes sejam susceptíveis de afectar gravemente o Estado ou a 
população que se visa intimidar.3” 

Verifica-se da análise desse artigo que em Portugal se pune não só a prática de atos 

terroristas, mas também a fato do indivíduo compor ou chefiar uma organização 

deste tipo: 

“2. Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação 
terrorista, a eles aderir ou os apoiar, nomeadamente através do 
fornecimento de informações ou meios materiais, é punido com pena de 
prisão de 8 a 15 anos. 

 3. Quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista 
é punido com pena de prisão de 15 a 20 anos. 

4. Quem praticar actos preparatórios da constituição de grupo, 
organização ou associação terrorista é punido com pena de prisão de 1 a 8 
anos. 

5. A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição 
se o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer 
diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado ou auxiliar 

                                                           
3 Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis>. (13/07/2018).  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis
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concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a 
captura de outros responsáveis”4. 

No tocante ao artigo 4º da referida lei que define atos de terrorismo, mais 

uma vez, é interessante observar que no item 12 também relata acerca da punição 

não somente da prática de atos estrito sensu de terror, mas do fato de compor a 

organização, gerenciá-la e financiá-la como sendo situação que se enquadra nos 

ditames legais, veja: 

 “12. Quem organizar, financiar ou facilitar a viagem ou tentativa de 
viagem previstas nos números anteriores, é punido com pena de prisão até 
4 anos5”. 

Há também a Lei n.º 101/2001 que prevê ações encobertas para fins de 

prevenção e investigação criminal de organizações terroristas, terrorismo, 

terrorismo internacional e financiamento do terrorismo6. E sob este aspecto legal 

é possível destacar que a lei em questão tem por finalidade resguardar a 

investigação de crimes graves com o intuito de não prejudicar o seu objeto e o 

material probatório colhido.  

De outra sorte a Lei n.º 5/2002 prevê um regime especial de recolha de prova, 

quebra do segredo profissional e perda de bens a favor do Estado relativa aos 

crimes de terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e 

financiamento do terrorismo7.  

                                                           
4 Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis>. (13/07/ 
2018). 

5 Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis>. (14/07/2018).  

6 Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=89&tabela=leis>. (17/07/2018).  

7 Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=147&tabela=leis >. 
(17/07/2018).  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=89&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=147&tabela=leis
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  E a Lei n.º 72/2015 considera crime de prevenção e investigação 

prioritária o terrorismo8. 

Percebe-se pelo detalhamento das legislações expostas que Portugal, nos 

últimos anos, principalmente a partir do atentado de 11 de setembro de 2001, 

intensificou seu desenvolvimento legislativo a respeito da definição sobre o 

terrorismo, do seu combate e prevenção, demonstrando claramente o 

compromisso do país de aniquilar a intolerância causada pelo terror. 

Quanto a isto, Fontes (2011) alega que: 

“(...) Portugal tem acompanhado ainda o movimento internacional e 

adaptado as suas estruturas internas, organizativa e legislativa, nos seus múltiplos 

aspectos. De todo modo, importa referir que Portugal tem acompanhado o 

movimento internacional de prevenção do fenômeno legislando sobre diversas 

temáticas conexas, actualizando regimes jurídicos e tipificando condutas ilícitas 

(Fontes, 2011, p.25). 

De posse dessas informações, pode-se observar que Portugal como nação se 

preocupou com o assunto a respeito das condutas ditas ilícitas, causadas por 

práticas terroristas e procurou inteirar mais de forma ativa em diversas 

convenções multilaterais e declarações internacionais a que o Estado Português 

faz parte no intuito de prevenir, combater e, consequentemente, erradicar essa 

prática. Tanto é verdade, que de acordo com os relatos de Fontes (2011, p. 16-

19), Portugal possui uma política de governo cujo nome é Programa do XVIII 

Governo Constitucional9 que reafirma a necessidade de se firmarem mais acordos 

para reprimir essa prática. 

                                                           
8 Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2379&tabela=leis&ficha=1&
pagina=1>. (17/07/2018).  

9 Disponível em: http://www.parlamento.pt/documents/programadoxviiigoverno.pdf 
(25/06/18). 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2379&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2379&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
http://www.parlamento.pt/documents/programadoxviiigoverno.pdf
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Com base na vontade expressa do governo português com relação a prevenir 

e minimizar atos terroristas que colocam em risco a vida de sua população 

evidencia-se que há necessidade de avaliar mais detalhadamente estas medidas, 

no próximo tópico, através de um estudo de caso do Tribunal de Justiça da União 

Europeia. 

 

3. Objeto do estudo 

3.1. Terrorismo versus direito de asilo: um detalhamento do processo C-

573/1410 

Insta esclarecer que tamanha é a insegurança com relação às práticas 

terroristas e como há certa liberdade à atuação jurisdicional do Estado de acordo 

com o princípio da inviolabilidade territorial da Teoria do Direito Internacional, 

há que se ressaltar a existência de controvérsias nos pareceres dados pelos 

Tribunais dos Estados referente à concessão ou não de asilo político, o que gera 

instabilidade jurídica passível de recurso pelo suposto condenado, como pode ser 

constatado pelo caso de Mostafa Lounani exposto abaixo. 

Mostafa Lounani, natural de Marrocos, ingressou na Bélgica no ano de 1997, 

tendo por lá permanecido ilegalmente por vários anos, como é o caso de muitos 

imigrantes.   

Em 16 de fevereiro do ano de 2006, Lounani foi condenado pelo Tribunal 

Correcional de Bruxelas, acusado de participação como membro dirigente em 

atividades terroristas. Entre as condutas praticadas citam-se: o apoio de 

prestações materiais e intelectuais, a falsificação de passaportes e a transmissão 

                                                           
10 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375 (25/06/18). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
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fraudulenta desses e por participar, ativamente, na organização de envio de 

voluntários ao Iraque. 

Em março de 2010, esse indivíduo pediu asilo à Bélgica, por temer 

perseguições em seu país de origem, pelo fato do risco de ter sido qualificado 

como islamita radical e jihadista, após a condenação sofrida. Apesar do risco de 

vida envolvido no processo de Lounani, este pedido de asilo político foi refutado 

pelo comissário geral, em dezembro do ano de 2010, sob o argumento de que em 

face da eminência de práticas e atos de terrorismo, o estatuto do refugiado deve 

ser negado, conforme previsto pela Convenção de Genebra. 

Em razão de recurso apresentado visando à anulação do julgado, em 2011 o 

Conselho de Contencioso de Estrangeiros anulou a decisão e requereu instruções 

complementares ao comissário geral. Mais uma vez foi-lhe negado o estatuto e, 

em novo recurso, a decisão foi novamente anulada por considerar que por parte 

do Conselho não houve reais instruções complementares. 

No ano de 2011, o comissário geral negou-lhe pela terceira vez o estatuto e, 

em novo recurso ao Conselho, este lhe concedeu a condição de refugiado 

anulando a decisão e remetendo a causa ao Conselho de Contencioso de 

Estrangeiros que decidiu que não haviam fatos terroristas imputados a ele. 

Diante desta decisão o comissário geral interpôs recurso ao Conselho de 

Estado que achou por bem submeter algumas questões prejudiciais ao Tribunal 

de Justiça da União Europeia, quais sejam: 

“A alínea c) do n 2 do artigo 12 da Diretiva 2004/83 deve ser 

reconhecida no sentido de que a cláusula de exclusão acontece quando 

o requerente de asilo tenha sido condenado por infração terrorista 

apenas? 



Maria de Souza Almeida Terrorismo e Direito ao Asilo Político 
 
 
 

 

 

 

| 458 ∙ DV11  
 

O fato de a pessoa pertencer a uma organização terrorista pode ser 

considerado atos contrários aos objetivos e princípios das Nações 

Unidas? 

No caso em questão a exclusão devido à participação em 

organização terrorista, mas que não cometeu nenhum ato terrorista é o 

que basta para ser reconhecida a existência de participação ou instigação 

na forma do art. 12, n 3, da Diretiva 2004/83? 

Para exclusão de proteção internacional é preciso haver a prática 

de um ato terrorista? 

A Convenção de Genebra, artigo 1, secção F, alínea c) e o artigo 12, 

n 2, alínea c), da Diretiva 2004/83 dispõem que as normas da Convenção 

não se aplicam às pessoas que praticam atos contrários os objetivos e 

princípios das Nações Unidas”11. 

O TJUE em sua decisão arguiu que fica claro que a Resolução 1377 do ano de 

2001 do Conselho de Segurança se convenceu que os atos de terrorismo englobam 

também várias etapas processadas, tais como o financiamento, a preparação e o 

planejamento desses atos ou quaisquer outras formas de apoio.  

Complementa-se ao fato, a questão de que a Resolução 1624 do ano de 2005 

dispõe que os Estados devem negar asilo a qualquer pessoa que apoie, facilite, 

participe do financiamento, da preparação e de prática de atos de terrorismo e/ou 

que incitem o cometimento de atos dessa natureza. 

Assim, de acordo com o estudo foi possível analisar que os atos contrários aos 

objetivos e princípios fundamentais das Nações Unidas, pelas resoluções definidas 

                                                           
11  Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375 (24/06/18). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
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no Conselho de Segurança, requerem uma interpretação mais ampla, para não 

necessitar da prática do ato em si e nem de condenação penal. 

Cabe salientar que a exclusão do estatuto do refugiado não pode ser limitada 

a prática de atos de terrorismo, devendo envolver atos de recrutamento, 

organização, transporte ou equipamento de pessoas com o fim de perpetrar, 

planejar e/ou preparar atos de terrorismo. 

Insta esclarecer que o indivíduo em questão era dirigente de um grupo 

terrorista de dimensões internacionais e ajudou a falsificar passaporte e a enviar 

pessoas ao Iraque, assim como o fato de ter sido condenado pelo Tribunal do 

Estado é fator suficiente que pode ser causa de exclusão do referido estatuto por 

atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

 

3.1.1. Submissão do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia e 

aplicação da Convenção de Genebra 

Trata-se de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 

em 31 de janeiro do ano de 2017 no processo C-573/14, que envolve a análise da 

Diretiva 2004/83/CE relativa a normas mínimas a serem preenchidas por 

nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem estar cobertos pelo 

estatuto do refugiado, assim como a verificação do artigo 12, n.º 2, alínea c), e n 

3, referente à exclusão do referido estatuto, quando há prática de “atos contrários 

aos objetivos e princípios das Nações Unidas”, bem como a exclusão por prática 

de atos terroristas. 

O acionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia tem por fim a 

interpretação dos dispositivos do art.12, n.º 2, alínea c), e n.º 3, da Diretiva 

2004/83/CE do Conselho para poderem se beneficiar do estatuto do refugiado. 

Situação essa que também se aplica a Portugal uma vez que o país também se 

sujeita à jurisdição do TJUE.  
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Nota-se pelo artigo 1º da Carta das Nações Unidas de 1945, que ela foi criada 

para estabelecer e estimular o respeito pelos direitos do homem, por meio da 

preservação das liberdades ditas e identificadas como fundamentais, sem 

preconceito de raça, sexo, língua ou religião. 

Referente ao Estatuto dos Refugiados, assinado em Genebra, no ano de 1951, 

que passou viger no ano de 1954, é importante mencionar que ele estabeleceu a 

definição e aplicação do termo refugiado nas seguintes situações expostas de 

acordo com seu art. 1º aplicado a qualquer pessoa: 

“ (...) 2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes 

de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra 

fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 

temor, não quer valer-se da proteção desse país (...)”12. 

Complementa-se ao fato, a questão de que a secção F foi descrita uma 

ressalva de que não será aplicada esta convenção, quando há suspeitas de atos 

praticados contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, como pode 

ser constatado a seguir: 

“F. As disposições desta Convenção não serão aplicáveis às pessoas 

a respeito das quais houver razões sérias para pensar que: c) elas se 

tornaram culpadas de atos contrários aos fins e princípios das Nações 

Unidas”13. 

 

                                                           
12 Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Est
atuto_dos_Refugiados.pdf >.  (30/06/2018). 

13 Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Est
atuto_dos_Refugiados.pdf >.  (30/06/2018). 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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Ao que diz respeito às Resoluções do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, a Resolução 1373/2001 afirma a necessidade de se combater a ameaça à 

paz e à segurança internacional e, portanto, os atos de terrorismo. Devendo os 

Estados, neste caso específico, primarem pelas normas relativas aos direitos 

humanos, observando se o requerente ao estatuto do refugiado não participou de 

atos terroristas, isso porque tais atos são contrários aos fins e princípios das 

Nações Unidas. 

É preciso destacar que as resoluções do conselho incluem os atos de 

financiar, preparar, planejar e/ou quaisquer outras formas de apoio, devendo 

todos os Estados membros cooperarem na luta contra o terrorismo. 

Pela Resolução 1624 do ano de 2005, os Estados devem, de uma forma geral, 

prever em seus ordenamentos jurídicos o combate ao terrorismo a fim de impedir 

essa conduta, bem como recusar refúgio a quem tenha praticado atos terroristas. 

Corrobora com este entendimento a Resolução 1373 do ano de 2001 que 

dispõe que os Estados devem tipificar internamente os crimes considerados 

graves de terror de forma suficiente para permitir a persecução penal e a punição 

da conduta. 

De acordo com a Diretiva 2004/83, a Convenção de Genebra é identificada 

como um regime relativo à proteção aos refugiados, devendo ser estabelecido 

critérios comuns aos Estados para o reconhecimento da condição de refugiados 

requerentes ao asilo. E neste caso, é importante se orientar pelo art.12 desta 

diretiva, que preceitua a questão de que estão excluídos da condição de refugiado 

quem pratica atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, como 

é o caso do terrorismo. 

A decisão inserida no Quadro 2002/475/JAI do Conselho aborda sobre este 

assunto, dissertando a respeito da luta contra o terrorismo e prima pela 

homogeneidade das definições nos ordenamentos internos dos países das 
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infrações terroristas, com penas e sanções a respeito de atos que causam ofensas 

à vida, como a integridade física, o rapto, além de atos de destruição maciça, o 

porte de armas de fogo e/ou de substâncias químicas, que podem colocar em 

perigo a vida humana, dentre outros, como demonstrado a seguir quanto aos 

aspectos da decisão em comento14: 

“O artigo 2º da referida decisão-quadro, com a epígrafe «Infrações 

relativas a um grupo terrorista», enuncia: Para efeitos da presente 

decisão-quadro, entende-se por ‘grupo terrorista’ a associação 

estruturada de duas ou mais pessoas, que se mantém ao longo do tempo 

e atua de forma concertada, com o objetivo de cometer infrações 

terroristas. A expressão ‘associação estruturada’ designa uma associação 

que não foi constituída de forma fortuita para cometer imediatamente 

uma infração e que não tem necessariamente funções formalmente 

definidas para os seus membros, nem continuidade na sua composição 

ou uma estrutura elaborada15”. 

Assim, em razão de todos as normas dispostas alhures, nesse processo, o 

TJUE decidiu que o artigo 12, alínea c, da Diretiva 2004/83 do Conselho de 2004 

deve ser interpretado no sentido de que para que haja a exclusão do estatuto do 

refugiado não é preciso que o acusado tenha sido condenado por cometer 

infrações terroristas estrito sensu, isso porque a participação nas atividades de um 

grupo terrorista, por si só, já é o suficiente para justificar a exclusão. 

 

 

                                                           
14 Disponível em: Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375 (01/07/18). 

15 Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375>. (03/07/2018). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1510585159375
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3.2. O Direito Português acerca da temática do processo 

A Constituição portuguesa não garante aos estrangeiros um direto à 

permanência no território nacional, esse direito cabe apenas aos cidadãos 

portugueses, isso porque também não há um direito de não expulsão, assim, não 

há um direito absoluto de entrar e de fixar em território português (Gil, 2017, 

p.137-138). 

Também é sabido que Portugal tem o compromisso de respeitar convenções 

internacionais das quais faça parte bem como os acordos derivados da União 

Europeia, dentre os quais se inclui a Convenção de Genebra. 

Soma-se à questão, o fato de que o art.º 33 da Constituição Portuguesa 

determina inclusive a extradição de cidadãos nacionais em caso de terrorismo, 

donde se pode concluir que tal ato é inaceitável nessa sociedade. 

Nessa medida, a situação descrita no julgado acima, teria a mesma solução se 

envolvesse o Estado Português, em razão do país se sujeitar ao TJUE, pressupõe-

se que não haveria divergência na decisão prolatada pelo referido Tribunal. 

Ao que diz respeito às normas internas, também não, porque a Lei n.º 

52/2003 define a chefia, o financiamento e a pertença ao grupo terrorista como 

atividade punível em razão do terror e, de igual modo, a Constituição parece 

repudiar ao máximo o terrorismo inclusive com a expulsão de nacionais de seu 

território, quiçá de estrangeiros, isso deriva da máxima de que se o mais grave que 

é retirar nacionais de seu território é permitido, o mesmo será com os estrangeiros 

que nem a ele pertencem. 

Isso acontece porque entre os bens jurídicos em conflito, de um lado o direito 

ao asilo e de outro a segurança pública e a vida de toda uma população de um 

determinado país, ora, não restam dúvidas que estes últimos devam prevalecer, 

aplicando-se o princípio da proporcionalidade. Assim, em razão do caráter 

absoluto do respeito à dignidade humana no Estado de Direito, só é admissível o 
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respeito à dignidade de um indivíduo desde que isso não importe em violação da 

dignidade de outras pessoas, em outras palavras, o sacrifício da dignidade de um 

terrorista se justifica se a sua acolhida comprometer a dignidade da população 

local (Novais, 2016, pp. 192-193). 

Essa foi a situação ocorrida no processo ora analisado, porque não havia 

como comprometer a segurança e a dignidade de toda uma população para dar o 

direito ao asilo ao cidadão envolvido com atos terroristas, ainda que isso 

implicasse em sua perseguição e na violação de sua dignidade em seu país de 

origem. 

Entrementes, o repúdio ao terrorismo e a conservação da segurança, da 

integridade e da vida das pessoas deverão sempre “falar mais alto” para que haja 

real proteção aos valores humanos, como é o caso do respeito à integridade e à 

vida. 

 

4. Considerações finais 

Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de analisar os aspectos jurídicos 

acerca do direito ao asilo e sua negação em razão do combate ao terrorismo pelo 

Estado Português e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a que este Estado 

também se submete. 

Foi possível detectar que desde o atentado de 11 de setembro do ano de 2001 

muitos têm sido os esforços da comunidade internacional para prevenir o 

terrorismo, exemplo claro disso foi que a legislação portuguesa avançou 

drasticamente, nos últimos anos, para definir e punir o terror. 

De igual maneira, o TJUE não tem poupado esforços, sedimentando sua 

jurisprudência para não conceder asilo às pessoas que fazem parte da organização 

terrorista ainda que não tenham praticado atos de terror estrito sensu. 
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Isso se justifica porque os alvos dos terroristas são, em sua maioria, os civis, 

ou seja, pessoas inocentes, o que causa grande repulsa e perigo social em abrigar 

um indivíduo que coaduna com esses valores, merecendo, portanto, 

interpretação ampla do que sejam considerados atos terroristas para a negação da 

aplicação da Convenção de Genebra quando ao direito ao asilo. 

É imperioso reforçar que conceder asilo a quem faz parte desse tipo de 

organização pode colocar em perigo toda uma comunidade de um país inteiro e, 

até de países vizinhos, já que há uma integração grande entre os países que 

compõem a União Europeia.  

Assim, exige muita parcimônia para resolver essa questão, de maneira que na 

análise dos valores em conflito, deve-se sempre privilegiar a segurança e a vida da 

população em geral e sacrificar à do indivíduo envolvido com terrorismo, 

devendo este responder por seus atos, ainda que no seu país de origem.  

Nesse contexto, a negação de um direito a um indivíduo envolvido com o 

terror se justifica, porque, caso contrário, restariam comprometidas a dignidade 

de milhares de pessoas. Portanto, acertado o julgamento analisado acima e em 

convergência com os direitos humanos e com os tratados internacionais a respeito 

do tema. 
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RESUMO: 

Desempenhando tradicionalmente as polícias, enquanto ramo da 
Administração Pública, um papel fulcral no controlo e manutenção 
da ordem na sociedade, impõe-se perceber quer o nível de 
relevância, quer o papel desempenhado pelas forças e serviços de 
segurança na tarefa de proteção e promoção da segurança sanitária 
perante tão gravosos períodos de exceção e necessidade na 
pendência das declarações do estado de emergência (de 18 de março 
a 2 de maio de 2020; Decretos presidenciais n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, 17-A/2020, de 2 de abril, e 20-A/2020, de 17 de abril). 
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Nota Introdutória 

Num tempo de aceleração gradual após a paragem que a epidemia de 

proporções globais COVID-19 forçou nas nossas vidas, e ainda num período de 

raciocínios e reflexões comunitárias dirigidas à reação após este choque que 

afetou as mais variadas áreas nas nossas sociedades, da política às atividades 

económicas, da forma de trabalho aos nossos tempos livres ou à maneira de 

encarar as relações sociais, propomo-nos, por esta via, a um pequeno ensaio 

dedicado à atividade das autoridades policiais na pendência das declarações do 

estado de emergência (de 18 de março a 2 de maio de 2020; Decretos presidenciais 

n.º 14-A/2020, de 18 de março, 17-A/2020, de 2 de abril, e 20-A/2020, de 17 de 

abril).   

Com efeito, desempenhando tradicionalmente as polícias, enquanto ramo da 

Administração Pública, um papel fulcral no controlo e manutenção da ordem na 

sociedade, impõe-se perceber quer o nível de relevância, quer o papel 

desempenhado pelas forças e serviços de segurança na tarefa de proteção e 

promoção da segurança sanitária perante tão gravosos períodos de exceção e 

necessidade.  

Para tanto, numa tarefa que se empreende do ponto 1. ao ponto 5., cumpre 

conceber as polícias administrativas no seu sentido material (aqui se incluindo 

uma análise tanto aos princípios constitucionais fundamentais que lhes são 

aplicáveis, como às suas características intrínsecas) e orgânico, para que, à luz 

desse entendimento, naquilo que se pode desenhar como uma segunda parte do 

presente texto (ponto 6. e seguintes), se possa avaliar a atuação policial de jure 

condicto e de jure condendo, situando-a no quadro de um estado de emergência 

constitucional (definindo-se a este respeito o conceito, a sua configuração jurídica 

e as imbricações com a atividade da Administração Pública).   

maio de 2020 
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1. Do conceito de Polícia 

1.1. Evolução histórica 

Como bem aponta MARCELLO CAETANO, “a violação de certas normas 

constitui grave perigo social”, já que “há normas de conduta de cuja observância 

depende a paz, a segurança, a ordem, o desenvolvimento harmónico da 

colectividade”1. “Por isso as sociedades bem organizadas não podem deixar a 

execução das leis pelos indivíduos entregue ao acaso do comportamento destes 

quando tal comportamento possa projetar-se nos interesses públicos dominantes 

da vida em colectividade”2. 

Daqui decorre a necessidade de um Estado se organizar administrativamente 

em torno - não só mas também - de uma atividade policial. O conceito de polícia, 

de definição importante para entender quais os ditames que sobrevivem hoje, 

mais a mais reportando-se o presente texto a um período de análise no qual 

vigorou um estado de exceção constitucional, vem sendo desenhado ao longo do 

tempo com várias mutações históricas de sentido. Com a emergência da noção de 

Estado de Direito nasce a polícia sobre as traves mestras que hoje conhecemos. 

Enfatizamos um longo caminho de compressão do espaço e missões 

dogmaticamente atribuídas à função policial, fixando-se esta a final naquilo a que 

genericamente nos podemos reportar como proteção e promoção da ordem 

pública e dos interesses públicos. 

Atentemos agora na etimologia da palavra. O termo polícia é 

etimologicamente confundível com política. E, de facto, na Antiguidade Clássica 

a polícia era entendida como «a organização da comunidade política e da cidade-

                                                           
1 Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 10.ª Ed., Almedina, 1991, p. 1150. 

2 M. Caetano, Manual…, op. cit., loc. cit. 
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estado»3. Eram, portanto, ténues as fronteiras entre a atividade de polícia (hoje 

mais restrita) e a própria atividade administrativa (entendida na sua globalidade). 

Inicialmente entendido, então, o conceito de polícia com um sentido 

amplíssimo, vai a partir da Idade Média sofrendo restrições de sentido sucessivas. 

Não obstante, ganha importância acrescida já no Estado Moderno, no seio do qual 

surge ligado a uma ideia de “promoção do bem-estar social” através do que era 

superiormente entendido (pelo Rei) como o bem comum4. O pináculo da 

intervenção policial dar-se-á no período final da era moderna, no quadro do 

designado Estado de Polícia. Como descreve JORGE SILVA SAMPAIO, “apenas 

os assuntos privados estavam sujeitos aos tribunais (...) visto só estes estarem 

submetidos ao Direito. As matérias ligadas à Administração e ao Estado, foram, 

assim, subtraídas ao Direito (...) e toda a atividade administrativa passou a 

identificar-se com a atividade de polícia”5.  

Foi já no século XVIII, com a substituição do Estado de Polícia pelo Estado 

de Direito (e o paradigma do Estado guarda-noturno), que o princípio da 

separação de poderes de MONTESQUIEU veio dogmática e empiricamente 

comprimir a área de influência das funções de polícia, passando estas a estar 

ligadas em geral “apenas às tarefas de defesa perante os perigos”6, i. e., à defesa da 

                                                           
3 Jorge Silva Sampaio, O Dever de Proteção Policial de Direitos, Liberdades e Garantias, 1.ª Ed., 

Coimbra Editora, 2012, p. 20.  

4 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 21; M. Caetano, Manual…, cit., p. 1145: “o 
conceito de polícia surgia com um conteúdo muito semelhante ao que atualmente damos à 
expressão “administração pública”: era, então, toda a ação do Príncipe dirigida a promover o bem-
estar e comodidade dos vassalos”. 

5 J. Silva Sampaio, op. cit., p. 23.  

Num quadro em que “as providências que o Soberano e seus ministros adotassem para prevenir 
tais perturbações da ordem pública não estavam sujeitas à legalidade e eram sancionadas conforme 
aconselhasse o bem público ou impusesse a razão de Estado”. “Deste modo, o regime de polícia 
aparece-nos como um processo governativo eminentemente discricionário, subtraído à lei e regido 
pelas vicissitudes e circunstâncias do bem comum e da segurança pública”, M. Caetano, Manual…, 
cit., p. 1147. 

6 J. Silva Sampaio, op. cit., p. 24. 
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ordem pública7, esquecendo estas outros interesses públicos como os económicos 

ou os sociais. Vislumbram-se aqui - ou a partir daqui - as primeiras restrições à 

livre atuação da polícia ou, se quisermos, uma redução da margem discricionária 

dos poderes estaduais (desde logo, pela sua submissão ao princípio da legalidade).  

 

1.2. A definição hodierna 

Ainda na pendência do Estado Novo em Portugal se aceitava tipicamente, 

segundo (à cabeça) os ensinamentos de MARCELLO CAETANO que a polícia 

(administrativa) se consubstanciava “[n]o modo de actuar da autoridade 

administrativa que consiste em intervir no exercício das actividades individuais 

susceptíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objecto evitar que se 

produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que as leis procuram 

prevenir”8. A esta conceção está subjacente a aludida ideia de ordem pública. 

Polícia entendida como entidade administrativa típica competente para a 

proteção e repressão da ordem pública e dos interesses sociais/públicos gerais.  

Assim, adotando a visão de JOÃO CAUPERS, a atividade policial é - ou seria 

- vista tradicionalmente como possuindo um “caráter autoritário de atuação”, 

levando a um “condicionamento do exercício de atividades individuais” 

sustentado por uma “natureza perigosa [para a ordem pública] das atividades em 

causa”9. 

                                                           
7 Aliás, viria mesmo de França a tradicional doutrina - porventura ultrapassada como se analisará 

infra – que entende a polícia como entidade responsável pela manutenção da ordem pública, 
interpretada como correspondendo a uma tripartição entre segurança pública (“inexistência de 
entraves ou riscos à circulação na via pública”), tranquilidade pública (“sossego e relativo silêncio 
nas ruas”) e salubridade pública (“cumprimento das regras de higiene nos lugares públicos e do 
respeito pelas medidas de prevenção das doenças e da sua transmissão”), in João Caupers e Vera 
Eiró, Introdução ao Direito Administrativo, 12ª Ed., Âncora Editora, 2016, p. 194. 

8 M. Caetano, Manual…, cit., p. 1150.  

9 J. Caupers e V. Eiró, Introdução…, cit., p. 194. 
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Ora, sem desprimor para com estes Autores, com o evoluir da situação 

jurídico-constitucional portuguesa, o novo texto fundamental parece ter alargado 

(ou, ao menos, alterado) a área de competência das polícias administrativas 

através de dois vetores fundamentais: 

1. Por um lado, e segundo posição veiculada pelo famigerado Parecer n.º 

162/2003 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, “a 

distinção [a que procede o art. 272.º, n.º 1 da CRP] entre defesa da legalidade 

democrática e garantia da segurança interna mostra que a primeira não coincide 

com a função tradicional de defesa da ‘ordem pública’, que abrangia a defesa da 

tranquilidade, da segurança e da salubridade. O sentido mais consentâneo com o 

contexto global do preceito estará, porventura, ligado à ideia de garantia de 

respeito e cumprimento das leis em geral, naquilo que concerne à vida da 

colectividade”10. Quer isto dizer que o móbil da atividade policial, ao menos em 

abstrato, por imposição constitucional, se não deve já voltar, em primeira análise, 

para a proteção e precaução dos riscos para a ordem pública (e subsequentes 

interesses gerais), como nos descreve MARCELLO CAETANO, mas antes para 

o estrito cumprimento da lei, i. e., para a proteção estrita dos interesses que a lei 

contempla11 (só assim parece existir um verdadeiro submetimento da polícia, 

como atividade típica da Administração, ao princípio da legalidade12/13). Diga-se, 

                                                           
10 Citando Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. 

II, 3.ª Ed., Coimbra Editora, 1993, p. 955. 

11 Bem assim, J. Caupers e V. Eiró, Introdução…, cit., p. 196. Segundo estes Autores, a atividade da 
polícia administrativa deve visar um “interesse legalmente protegido”; destinar-se a uma “conduta 
individual potencialmente capaz de lesar tal interesse” (aspeto com o qual em parte se discordará a 
breve trecho); permitir uma “suscetibilidade de controlo de tal lesão através de uma intervenção 
administrativa”; e “intervenção policial”. 

12 Art. 266.º, n.º 2 da CRP e art. 3.º do CPA.  

13 Nesta medida, deve entender-se com Sérvulo Correia que a CRP “autoriza portanto uma 
concepção ampla dos fins da polícia. Estes serão afinal todos aqueles interesses gerais, protegidos 
por lei, que possam ser sujeitos a um risco de dano por condutas individuais cuja perigosidade seja 
controlável através do exercício de competências administrativas”, Entrada Polícia in Dicionário 
Jurídico da Administração Pública, Vol. VI, Coimbra Editora, 1994, p. 402.  
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contudo, que esta viragem exegética não significa necessariamente uma 

transformação empírica ou prática já que parece poder suceder - e sucederá 

certamente, como se transmitirá infra (5.) - que onde há cumprimento dos 

interesses legais pela polícia haverá outrossim garantia da ordem pública. 

Saliente-se, portanto, que a intenção de respeito e proteção da ordem pública não 

desaparece14; antes se encontra agora, com a C1976, balizada pela exigência de 

legalidade, esse que é um princípio fundamental da atividade da Administração 

Pública.  

2. Se se defendeu que este aparecimento do princípio da legalidade no lote 

de requisitos à atividade policial acaba por não excluir de todo a definição de 

MARCELLO CAETANO, outra inovação do art. 272.º, n.º 1 da nossa CRP existe 

que embora também não fazendo caducar o entendimento daquele Professor e, 

com ele, de certa forma, a tese tradicional da função imputada às polícias 

administrativas, faz perigar a viabilidade da teleologia desse entendimento. Com 

efeito, tipicamente se adota uma visão das polícias administrativas quase 

exclusivamente centrada no domínio dos comportamentos individuais e respetiva 

repressão ou controlo. Sucede, no entanto, que o art. 272.º, n.º 1 da CRP, vem 

exigir, para além de uma equiparação dos fins da polícia a todos os interesses 

protegidos por lei, uma obrigação de prestação positiva no sentido da defesa e 

garantia (nas palavras do artigo) dos direitos dos cidadãos - alguns Autores15 

                                                           
14 Mantêm-se, ainda, em parte relevantes tanto a conceção caetaniana como a doutrina tradicional 

francesa da ordre public. Neste sentido, também o próprio Parecer: “O n.º 1 do artigo 272.º da 
Constituição não deixará, todavia, de abranger a ordem pública na sua apontada dimensão 
tradicional (tranquilidade, segurança e salubridade). Considerou já, a este propósito, o Conselho 
Consultivo: «Numa fórmula breve, pode de facto dizer-se que a polícia administrativa representa o 
‘conjunto das intervenções da Administração que tendem a impor à livre acção dos particulares a 
disciplina exigida pela vida em sociedade’, orientando-se pelo escopo referencial de ‘prevenir os 
atentados à ordem pública’”. 

15 Entre todos, J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit. e G. Canotilho e V. Moreira, 
Constituição..., cit. Entendem estes Autores que existe um dever público de proteção policial 
jusfundamental que, para além de limite, serviria também de fim da atuação de polícia. Este dever 
público pode buscar fundamento no próprio art. 27.º da CRP (dever geral de proteção estadual da 
segurança), que “constitui o Estado na obrigação de proteger os cidadãos contra a agressão de 
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acabam por entender tratar-se aqui de um verdadeiro dever público de proteção 

policial de direitos, liberdades e garantias (que tem como escopo proteger direitos 

fundamentais dos cidadãos). Esta tem sido uma matéria algo desconsiderada pela 

Doutrina nacional, tratamento esse que não reflete a importância da situação, 

porquanto se trata verdadeiramente de uma mudança de paradigma, com reflexos 

tremendos em variadíssimos aspetos, sendo um deles, sem margem para dúvidas, 

o comportamento das polícias administrativas em situação de necessidade 

constitucional. Pretende-se, por isso, explorar um pouco mais este ponto. 

 

1.3. A conceção material para lá da funcional 

De facto, a caracterização tradicional da noção (funcional) de polícia, 

orientada para um sentido negativo de operações jurídicas ou materiais que 

resultam numa maior ou menor restrição de direitos e liberdades não reflete a 

realidade constitucional e nem sequer a prática quotidiana das forças e serviços 

de segurança. Assim, atentando no escrito de MARCELLO CAETANO, segundo 

o qual polícia é todo aquele “modo de actuar da autoridade administrativa que 

consiste em intervir no exercício das actividades individuais susceptíveis de fazer 

perigar interesses gerais16, e interpretando-o à luz do atual paradigma jurídico-

constitucional, dir-se-á que aquele Autor confunde medidas de polícia com fins da 

atividade policial. I. e., o objetivo primeiro das polícias não deve residir, face ao 

n.º 1 do art. 272.º da CRP,  na intervenção no exercício das actividades individuais 

susceptíveis de fazer perigar interesses gerais mas antes - como também acaba por 

indicar M. CAETANO, embora não com o vigor que se exige hoje -, proteger 

interesses gerais (que no panorama jurídico-constitucional atual dizemos estarem 

contidos na lei), desse modo afastando, prevenindo ou precavendo perigos ou 

                                                           
terceiros aos seus direitos”, G. Canotilho e V. Moreira, cit., Vol. II, 4.ª Ed., Coimbra Editora, 2010, 
p. 859.  

16 Remete-se para a referência 9, supra. 
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danos sociais. A esta parte, diga-se que a restrição de direitos, liberdades e 

garantias ter-se-á apenas como o instrumento da Administração para garantir o 

cumprimento dos interesses legais, e outrossim dos direitos fundamentais dos 

cidadãos17.  

Desta forma, como nos alerta JORGE SILVA SAMPAIO, para lá do sentido 

funcional, as nossas atenções devem voltar-se para o sentido material de polícia: 

“a atividade estadual relativa à segurança faz-se não apenas com um intuito 

primariamente individual, mas também com vista à salvaguarda de uma 

comunidade que cria o Estado para garantir a segurança (...)”18. 

Diga-se que a dimensão positiva da atividade policial, que se apresentou 

supra, leva certa doutrina a entender que o conceito de polícia tem “ganho” 

novamente espaço19. É possível, nessa medida, argumentar, embora com 

bastantes reservas, que a atividade policial readquiriu uma certa carga de 

promoção do bem-estar social típica do Estado Moderno, embora aqui suportando 

a expressão um conteúdo diametralmente distinto. Desde logo, o bem-estar social 

tem necessariamente de se vincular ao prescrito pela lei (no cumprimento do 

princípio da legalidade).  

Vejamos, então, em termos breves, o sentido e alcance deste dever público 

de proteção policial de direitos, liberdades e garantias resultante da vertente 

positiva da atividade policial que a parte final do n.º 1 do art. 272.º da CRP parece 

revelar.  

                                                           
17 Muito embora tratar-se a polícia de um tipo de Administração de autoridade, o uso da força e as 

intervenções ablatórias não são mais vistas como indispensáveis a uma atuação policial, tendo em 
conta a função que o art. 272.º CRP atribui às polícias. Neste sentido, J. Silva. Sampaio, O Dever de 
Proteção…, cit., p. 60.  

18 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 37. 

19 J. Silva Sampaio, op. cit., p. 38, indica uma revitalização do conceito de polícia: “volta a dar-se 
um alargamento do conceito [de polícia], tendo em conta o emergir de uma dimensão positiva da 
atuação policial que antes não era tida em conta”.  
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Na verdade, no quadro do Estado Democrático e Social de Direito que a 

nossa CRP inaugura, tratando-se os direitos fundamentais de noções 

axiologicamente basilares da ordem jurídico-social em que se encontram20, fazem 

impender sobre os poderes públicos um dever geral de proteção de direitos 

fundamentais. Isto é: os direitos fundamentais não são mais zonas vedadas na 

esfera jurídica dos cidadãos, às quais incumbe ao Estado que as não viole; são, 

pelo contrário, mandatos de maximização, ou, se quisermos, vetores que incumbe 

ao Estado proteger e garantir. Trata-se da dimensão positiva, para lá da negativa 

(subjetiva). 

É nesta medida que aderimos à posição de JORGE SILVA SAMPAIO21: 

mesmo que não existisse o art. 272.º da CRP e a consagração expressa da defesa e 

garantia dos direitos dos cidadãos, “tendo em conta os novos ventos objetivos que 

caracterizam a dogmática dos direitos fundamentais, o efeito objetivamente 

irradiante dos direitos fundamentais, levaria exatamente à mesma conclusão”.  

Cabe, igualmente, uma transcrição do pensamento do jurista belga 

MAURICE-ANDRÉ FLAMME22: “a passagem do Estado de polícia para um 

Estado providência fez com que a visão da polícia como um mero mecanismo de 

manutenção da “paz social”, de garante da inexistência de perturbações, passasse 

a ser insuficiente, porque a intervenção de cariz puramente negativo não 

conseguiria satisfazer todas as necessidades coletivas que a ordem pública 

moderna implica. Em suma, a complexidade do ordenamento harmonioso da vida 

social requeria muito mais”23. 

                                                           
20 Procedendo a um interessante enquadramento sobre a matéria, para o qual remetemos por nos 

ser inoportuno o tratamento aprofundado do tema nesta sede, J. S. Sampaio, op. cit., pp. 88 e segs. 
Também, entre todos, Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais, Teoria Geral, 2.ª Ed., Coimbra 
Editora, 2010, Cap. III.  

21J. Silva Sampaio, op. cit., p. 41.  

22Apud. J. Silva Sampaio, op. cit., pp. 44 e 45.  

23 E, nesta medida, acompanhamos J. Silva Sampaio, op. cit., p. 61: “É a própria força 
conformadora dos direitos fundamentais que impõe que os poderes públicos os protejam, não se 
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Assim, a dimensão positiva da atividade policial (ou dever policial de 

proteção de direitos, liberdades e garantias) implica que a par do afastamento de 

danos sociais, rectius da proteção dos interesses gerais (legais) surja uma 

preocupação pela proteção de direitos privados. Neste estado de coisas, a atuação 

policial corresponderá a um subtipo de administração de prestação cuja finalidade 

é satisfazer, através de prestações positivas (as próprias operações policiais, 

materiais ou jurídicas), o direito positivo à proteção plasmado no art. 272.º CRP, 

que pode ser qualificado como um direito a prestações24. Posto que daqui poderia 

resultar um entendimento no sentido da diluição teleológica das polícias face aos 

restantes serviços públicos (o que não é verdade), diga-se que é a lógica da 

prevenção/afastamento de perigos25 que faz afastar qualquer possível aparência 

de semelhança entre a atuação policial e qualquer outra atividade prestacional 

estatal (a título de exemplo, reside aqui a diferença entre uma ação de formação 

em favor da segurança rodoviária e uma aula da disciplina de Geografia do Ensino 

Básico)26. 

 

2.  Fundamento da atuação policial 

Não há polícia sem lei ou à margem da lei e do Direito27. 

                                                           
retirando de lado algum do texto fundamental que a prevenção dos perigos se cinge aos provocados 
por condutas ilegais dos particulares”.  

24 J. Silva Sampaio, op. cit., p. 39. Para uma teorização jurídico-constitucional do conceito, v. C. 
Queiroz, Direitos…, cit., pp. 182 e segs. 

25 Num sentido lato, significando gestão do perigo e não apenas prevenção stricto sensu como, por 
exemplo, patrulhas em sítios perigosos.  

26 A propósito, e remetendo para o que se afirma supra, a propósito da referência 14, acaba muitas 
vezes por ser esta dimensão positiva da atividade policial a promover a ordem pública, já que resulta 
em imposições à “livre ação dos particulares da disciplina exigida pela vida em sociedade”. Pense-se 
na aludida ação de formação em favor da segurança rodoviária. É, portanto, como se sustentou 
supra, de não descurar o vetor da promoção da ordem pública pelas polícias administrativas.  

27 António Francisco de Sousa, A Polícia no Estado de Direito (Tese de Doutoramento), Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto, 2008, p. 263. 
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Neste tópico, importará concretizar que a ratio da atuação policial não 

deverá visar um conjunto de imposições aos particulares que estes não 

compreendem ou não podem com aquelas compactuar: como sabemos, a atuação 

policial é pró-ativa e a proteção dos direitos, liberdades e garantias que está na sua 

essência28 deve ser considerada como consubstanciando direitos subjetivos dos 

particulares29. Todavia, e com base nas finalidades de restabelecimento da ordem 

jurídica, não deixam as polícias de encontrar alguma maleabilidade nos seus 

limites, aqui surgindo como imperativa a compreensão da distinção entre 

discricionariedade e arbitrariedade.  

Assim, como realçado por ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA, 

discricionariedade será simplesmente “uma maior ou menor liberdade de 

conformação na aplicação da lei ao caso concreto, como forma de garantir a 

medida adequada no momento oportuno e, assim, não só a eficácia da ação 

policial, como também a justiça do caso concreto”. O Autor chega inclusive a 

dividir a noção de discricionariedade em discricionariedade policial, como meio 

de realização da lei, e discricionariedade funcional, que atende ao bom exercício 

próprio da função. Conclui-se que esta divisão bipartida faz com que a 

discricionariedade não despreze a vinculação jurídica, ao mesmo tempo que se 

exercita e exterioriza com expressão própria, dentro do que lhe é concedido e 

permitido. 

Quanto aos limites colocados à atuação policial, não será também de 

desprezar a noção mais ampla, que cobre tanto as ações, como as omissões - no 

plano da inatividade estatal -, o que se dirá no caso de renúncia por parte da 

autoridade à proteção dos direitos ameaçados, dignos de proteção jurídica. É 

possível provocar, através de uma omissão, com a mesma gravidade que retiramos 

de uma ingerência, violações de intimidade da vida privada e integridade. 

                                                           
28 Artigo 272.º, n.º 1, in fine da CRP. 

29 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 120. 
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Mesmo perante uma atuação (em sentido estrito), haverá sempre que 

atender aos meios empregues, incorrendo-se em risco de ferir/restringir 

desproporcionadamente (e, assim, de forma inconstitucional) outros direitos 

fundamentais30. 

 

2.1.  Princípio da legalidade democrática e a reserva de lei 

Propomo-nos iniciar este tópico com o que se pode ler no Acórdão do TC 

n.º 479/94: “O princípio da tipicidade legal impõe que os actos de polícia além de 

terem um fundamento legal, devem traduzir-se em procedimentos 

individualizados e com conteúdo suficientemente definido na lei seja qual for a 

sua natureza: quer sejam regulamentos gerais emanados das autoridades de 

polícia, decisões concretas e particulares, medidas de coerção ou operações de 

vigilância, todas as medidas de polícia estão sujeitas ao princípio da precedência 

da lei e da tipicidade legal”. As autoridades policiais apenas têm a faculdade 

discricionária de apreciação das circunstâncias a fim de ajuizarem se se verificam 

os pressupostos legais para a aplicação da medida em causa31.   

Este princípio está hoje consagrado na nossa Constituição, no seu art. 266.º, 

n.º 2: “os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à 

lei”32. 

Numa pequena alusão ao Direito comparado neste campo, a Constituição 

alemã, ainda que adotando um princípio da subsidiariedade, utiliza a cláusula 

                                                           
30 J. Silva Sampaio, op. cit., p.122.  

31 Nota: ao contrário da Polícia judiciária, a polícia administrativa previne perturbações de ordem 
pública e restabelece-a; de um ponto de vista institucional, ambas fazem parte da administração, 
recaindo a divisão sobre a natureza da atividade desenvolvida. 

32 O conceito de legalidade democrática manifesta-se nos fins constitucionais de Polícia, 
demarcados no art. 272.º, mas não só: também, nomeadamente, nos artigos 3.º, n.º 2, 199.º, al, f), 
202.º, n.º 2 e 219.º, n.º 1. 
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geral de polícia com dupla função: estabelece as finalidades da atuação policial, 

mas funciona em si como uma própria autorização à intervenção, como uma 

norma de atribuições33. 

Distinta do exemplo alemão, a experiência austríaca remete para uma 

cláusula geral que comporta a exigência de autorizações legais individuais, sob a 

égide do princípio da legalidade. 

Relativamente ao caso português, não podemos afirmar que a cláusula geral 

foi colocada à luz de um princípio de subsidiariedade, isto é, de recurso possível 

quando esgotadas todas as possibilidades. Para vários autores, de entre os quais 

MARCELLO CAETANO, parece aceitar-se um princípio de precedência da lei 

nas atuações de polícia34. 

Como refere SOUSA BRITO em voto de vencido ao Acórdão do TC n.º 

156/9135, não será possível tipificar legalmente todos os pressupostos a que as 

medidas policiais devem obediência, o que é fruto da natural imprevisibilidade 

dos perigos. 

RAUL MATEUS vai ainda mais longe no Acórdão do TC n.º 489/89, 

defendendo que o art. 272.º nem sequer se reconduz a esses pressupostos, pois é 

impossível fazê-lo. CATARINA SARMENTO E CASTRO concorda com essa 

impossibilidade, mas não é tão radical ao ponto de desconsiderar a presença do 

princípio da precedência de lei36. 

Por último, destaca-se a visão de PEDRO MACHETE sobre o art. 272.º, n.º 

2 da CRP. Diz-nos o Autor que esta disposição se refere apenas à atuação por parte 

                                                           
33 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção… cit., pp. 123 e 124. 

34 Apud. J. Silva Sampaio, op. cit., p. 125. 

35 Reafirmando a sua posição, também através de voto de vencido, nos Acs. do TC n.º 158/91 e 
160/91. 

36 Apud. J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção..., cit., p. 126. 
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da polícia que interfira diretamente com o exercício de direitos, liberdades e 

garantias não estando nós, portanto, perante qualquer cláusula geral de atuação37.  

Modernamente, retira-se do art. 272.º, n.º 2 uma dupla condição38: 

a) preferência de lei (legalidade-limite): nenhum ato inferior à lei pode 

contrariar o bloco de legalidade39. 

b) reserva de lei (legalidade-fundamento): nenhum ato inferior à lei pode ser 

praticado sem fundamento no bloco da legalidade40. 

Nem faria sentido de outra forma, na qual não se vissem condicionados os 

limites da atuação policial, que assim ficaria à mercê, não da discricionariedade, 

mas da arbitrariedade: vejamos o exemplo do princípio do interesse público, 

consagrado no n.º 1 do art. 266.º da CRP. A Administração, “mesmo no uso de 

poderes discricionários, não pode prosseguir uma qualquer finalidade, mas 

apenas a finalidade considerada pela lei ou pela Constituição, que será sempre 

uma finalidade do interesse público”41.  

A reserva de lei que a Constituição impõe quanto ao regime dos direitos, 

liberdades e garantias (art. 165.º, n.º 1, al. b)) pressupõe duas grandes válvulas de 

segurança42: a exclusiva aptidão da lei para os restringir ou regular e, em sentido 

                                                           
37 Apud. J. Silva Sampaio, op. cit., p. 129. 

38 Que se poderia aplicar, também, em geral a toda Administração (da qual fazem parte integrante, 
naturalmente, as polícias). 

39 Acórdão do TC n.º 304/85, de 11/12/1985: “Ao exercitar a sua competência, a Administração 
aplica directamente a Constituição ou actua através de lei intermédia. Nesta segunda alternativa, à 
Administração é proibido desobedecer à lei por inconstitucionalidade, desde logo, porque tal 
controlo cabe unicamente aos tribunais, difusamente, e ao Tribunal Constitucional, 
centralizadamente (...)”. 

40 Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, 3.ª Ed., Almedina, 2016, p.46. 

41 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição..., cit., Vol. II, 3.ª Ed.,1993, p 922. 

42 Acórdão do TC n.º 304/2008, de 30/05/2008: “Revelando, mais uma vez, uma preocupação com 
a possibilidade da actividade policial na prossecução dos seus fins — previstos no n.º 1 do artigo 
272.º da CRP — poder interferir de forma especialmente intensa com direitos e liberdades 



João Duarte e Madalena Almeida A Polícia Administrativa e atuação policial em estado de emergência 
 
 
 

 

 

 

| 482 ∙ DV11  
 

orgânico, a exclusiva competência da Assembleia da República, salvo autorização 

ao Governo, para legislar sobre este domínio, que assim atribui competência à 

polícia para restringir direitos, liberdades e garantias (v., e.g., a LSI, a LOGNR, a 

LOPSP ou a LOSEF) tendo em vista a salvaguarda da legalidade democrática, da 

segurança interna e os direitos dos cidadãos, por via de medidas de polícia43. 

Contudo, não permite que o faça através de uma norma de competência de tal 

forma abstrata que possa funcionar como uma cláusula geral (art. 18. º, n.º 2 e 

272.º, n.º 2).  

A reserva de lei implica, portanto, uma especial densidade normativa da lei, 

isto é, a Administração deverá ter sempre em conta a intensidade mínima na 

reserva de função. 

A maior parte da Doutrina jusadministrativa entende tradicionalmente que 

o princípio da legalidade comporta três exceções: a teoria do estado de 

necessidade, a teoria dos atos políticos e o poder discricionário da 

Administração44. 

a) A teoria do estado de necessidade45 cobrirá os exemplos típicos de 

necessidade pública: guerra, estado de sítio ou calamidade natural. Torna-se 

impossível manter a eficácia da atuação de polícia fielmente guiada pelos 

procedimentos, o que não tem correlação com a necessidade de indemnizar os 

particulares que vejam os seus direitos sacrificados. Contudo, e dado que há uma 

verdadeira previsão de não cumprimento, MARCELO REBELO DE SOUSA e 

                                                           
fundamentais do cidadão, o legislador constitucional entendeu expressar a necessidade das 
«medidas de polícia» terem uma previsão na lei”. 

43 Contudo, o Tribunal Constitucional entendeu já, a propósito do Acórdão n.º 304/2008, que o 
Governo tem a possibilidade de legislar em matéria de organização interna das forças integradas na 
Administração Pública, pois que, sendo este o responsável politicamente pelo funcionamento dos 
serviços, forças e organizações, não deverá caber em primariamente à AR legislar nestes campos, 
tendo em conta uma noção restritiva do art. 272.º, nº 4. 

44 D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo…, cit., p. 47. 

45 Também patente no artigo 3.º, n.º 2 do CPA. 
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ANDRÉ SALGADO MATOS, entendem dever falar-se antes de uma “legalidade 

excecional”, ao invés de se considerar ser esta modalidade uma verdadeira 

exceção à legalidade46. 

b) Também a teoria dos atos políticos não será uma exceção. Esta residirá no 

facto de que os atos políticos, ou atos de governo, por não serem de impugnação 

contenciosa perante os tribunais administrativos, poderiam ser ilegais47. Mas isso 

não poderá ser aceite, dado que estes atos estão também subordinados à lei e à 

Constituição (art. 3.º, n.º 3 da CRP). O que acontece é não haver sanção 

jurisdicional que anule o ato. 

c) Quanto ao poder discricionário, e pretendendo nós elaborar a questão 

isoladamente adiante, limitamo-nos a dizer que não constitui também verdadeira 

exceção, já que representa mesmo um modo de configuração da legalidade 

administrativa. Ressalva-se apenas, na esteira do propósito de não o 

considerarmos uma exceção, que não deixa de haver controlo jurisdicional 

quanto ao seu exercício. 

 

2.2. Princípio da proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade constitui uma manifestação essencial do 

princípio do Estado de Direito (art. 2.º da CRP). 

Nas últimas décadas, não só em Portugal mas em toda a Europa e, em 

especial, na Alemanha, o princípio da proibição do excesso, ou a exigência de 

proporcionalidade na atuação policial, foi cada vez mais delimitado e explicitado, 

embora sendo igualmente valorizado de forma transversal a todas as áreas do 

Direito: “a facilidade de contaminação sucessiva de domínios materiais mais 

                                                           
46 Apud D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo…, cit., p. 48. 

47 D. Freitas do Amaral, op. cit., p. 49. 
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extensos permitiu (...) assumir a natureza de princípio geral do direito” 

(VITALINO CANAS)48.  

Este princípio aplica-se a toda a Administração (art. 266.º, n.º 2 da CRP e art. 

7.º, n.º 2 do CPA), sendo especificamente consagrado, a propósito das FSS, no n.º 

2 do art. 272.º da CRP.  

Também o facto de a Constituição prever expressamente o cumprimento do 

princípio da proporcionalidade nos indicia a existência uma preocupação em 

reconhecer no texto constitucional a necessidade de impor limites próprios ao 

exercício de poderes de polícia, que muitas vezes se podem manifestar sob a forma 

de coação direta49. 

A ratio da norma acaba por residir numa preocupação em evitar-se os abusos 

do antigo regime, mesmo apesar de hoje se consagrar uma polícia com função 

positiva de prestação, já que este artigo se aplica a qualquer tipo de excesso50 

(incluindo excesso de proteção - havendo inclusive o exemplo em Portugal 

quanto à intervenção da ASAE)51. 

Podem destacar-se três subprincípios do princípio da proibição do excesso: 

(i) aptidão ou idoneidade (Geeignetheit), (ii) necessidade ou indispensabilidade 

(Erforderlichkeit), (iii) proporcionalidade em sentido estrito (Proportionalität):52 

a) O subprincípio da idoneidade responde à questão de saber se o meio 

empregue na intervenção policial era idóneo, de um ponto de vista da eficácia, a 

produzir o resultado de repelir o perigo.  

                                                           
48 Apud D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo…, cit., p. 112. 

49 Pedro Lomba, “Sobre a Teoria das Medidas de Polícia Administrativa”, in Estudos de Direito de 
Polícia, (Coord. Jorge Miranda), Vol. I, AAFDL, Lisboa, 2003, p. 199. 

50 Parecer da PGR n.º 162/2003, de 18/12/2003. 

51 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 139. 

52 J. Silva Sampaio, op. cit., p. 138. 
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b) O subprincípio da necessidade questiona se o meio utilizado era de facto 

aquele que tinha de ser empregue, o indispensável, ou se haveria uma alternativa 

menos lesiva (artigo 7.º, n.º 2 do CPA). Lembrando a expressão de FLEINER, 

“não se deverá utilizar um canhão para atirar a pardais”. Segundo o STA, cabe 

“aferir se aquela medida que foi aplicada é uma daquelas que se devem aceitar 

como possíveis dentro do que é adequado ao caso concreto”53. 

c) No que respeita ao último subprincípio, o da proporcionalidade stricto 

sensu, que explicita o teor material da providência enquanto conjunto atomístico 

de efeitos jurídicos ablativos para a esfera jurídica dos destinatários54, devemos 

perguntar-nos acerca da razoabilidade e tolerância da imposição daquele 

sacrifício em relação ao benefício retirado. 

Há, por fim, que ressalvar os casos de direitos e liberdades intocáveis (todos 

aqueles que remontam a violações da dignidade da pessoa humana, como será o 

direito à vida e a intimidade da vida privada); e mesmo perante os tocáveis, “só 

devem [as polícias] ir até onde seja imprescindível para assegurar o interesse 

público em causa, sacrificando no mínimo os direitos dos cidadãos”55. 

Na opinião de JORGE SILVA SAMPAIO, o momento para se aferir o excesso 

deverá ser posterior ao momento de decisão de atuação, isto é, aquando da 

ponderação em sede de proporcionalidade stricto sensu ou avaliação dos 

pressupostos de responsabilidade civil extracontratual56. O Autor justifica esta 

decisão face à iminência inesperada com que se praticam muitas vezes as 

intervenções policiais (claro está que aos olhos dos agentes, de acordo com o caso 

concreto, tomaram uma posição tendo em conta as valorações do momento, 

                                                           
53 Ac. do STA de 05/04/2015, processo n.º 69591 (citado no Ac. do STA de 09/11/2017, processo 

n.º 0510/14). 

54 Jorge Bacelar Gouveia, Estado de Exceção no Direito Constitucional, 1.ª Ed., Almedina, 2020, p. 
165. 

55 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição..., cit., Vol. II, p. 956. 

56 J. Silva Sampaio, O dever de proteção…, cit., p. 140. 
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inclusive supondo a conduta como legal). No entanto, há que frisar que essa 

avaliação deverá ter em conta os critérios objetivos da proporcionalidade, 

considerados no olhar do homem diligente, honesto, razoável. 

 

3. Margem de livre decisão no Estado de Direito  

Segundo os ensinamentos de MARCELLO CAETANO, “a exigência da 

tipificação legal destes actos [de polícia] pretende limitar ao máximo a existência 

de espaços de discricionariedade na atuação da polícia, em áreas onde possam ser 

postos em causa direitos e liberdades dos cidadãos, enfatizando a exigência das 

leis restritivas do art. 18.º, n.º 2 e 3 da CRP, e alargando o seu âmbito a meras 

situações de perigo”57. 

Já vimos que a Administração está subordinada à lei, de acordo com o 

princípio da legalidade, mas vimos também ser impossível uma tipificação 

exaustiva dos modos de atuação policial perante todas as possíveis situações 

emergentes. Há cenários em que, efetivamente, será preferível habilitar a 

Administração a esse desenvolvimento prático. Com base nessa dicotomia 

precisão prática vs. precisão da lei, podemos dividir os atos da Administração 

entre atos vinculados e atos discricionários.  

A margem de livre apreciação (discricionariedade), de que as autoridades 

policiais em particular dispõem na sua atuação, tem o seu âmbito de aplicação 

definido por JOÃO RAPOSO: “A discricionariedade pode, nomeadamente, 

respeitar à escolha do procedimento, dos meios a utilizar, do momento de actuar; 

mas, não tolera, nunca, comportamentos ilegais ou desviantes face aos interesses 

públicos que a polícia visa prosseguir, do mesmo modo que não coloca na 

                                                           
57 M. Caetano, Manual..., cit., p. 1145 e segs. 
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disponibilidade desta a escolha entre o exercício dos seus poderes ou a renúncia a 

tal exercício”58.  

Importa ter em atenção que a discricionariedade não se confunde com 

arbitrariedade: “as medidas limitativas [de] direitos que a polícia pode adoptar 

são apenas aquelas que o legislador tenha autorizado, e não todas as que os 

serviços ou agentes da polícia considerem necessárias e ajustadas ao caso”59. Daí 

que se esteja em presença de uma verdadeira liberdade condicionada60. 

Todavia, ressalva DIOGO FREITAS DO AMARAL, devemos entender que 

os atos administrativos, todos eles, nascem de uma combinação entre o exercício 

de poderes vinculados e o exercício de poderes discricionários, pois não é possível 

falar em nenhuma situação de ato administrativo que não constitua uma 

combinação dos dois poderes61. 

Em regra, se há uma vinculação quanto à competência, ao fim e quanto ao 

modo de atuar, não é evitável uma margem de apreciação na valoração do perigo. 

O perigo é um conceito jurídico aberto62, de modo que cabe a cada agente 

administrativo concretizar a hipótese legal à luz dos poderes discricionários, 

derivados da lei e com o fim que a lei os atribuir. 

Mas, havendo uma margem livre de apreciação, a escolha entre as várias 

opções é livre?  

                                                           
58 João Raposo, Autoridade e Discricionariedade: a Conciliação Impossível?, Lição Inaugural do 

Ano Letivo 2005/2006, Publicações do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, p. 10. 

59 Pedro Machete, “A polícia na Constituição da República Portuguesa”, in Homenagem da 
Faculdade de Direito de Lisboa ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, 90 Anos, Almedina, 2007, 
p. 1146. 

60 J. Raposo, Autoridade e Discricionariedade..., cit., p. 11. 

61 D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo..., cit., Vol. I, p. 68. 

62 Pedro Lomba, Sobre a Teoria das Medidas de Polícia…, cit., p. 213. 
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Fruto do dever de boa administração a que a Administração Pública está 

obrigada (art. 5.º do CPA), a decisão administrativa tem de ser racional, não fruto 

da emoção ou do próprio interesse, mas do interesse público. Tratando-se de uma 

atividade eminentemente preventiva, as medidas de polícia envolvem uma 

prognose de perigo, que não pode apoiar-se num perigo ilusório. Mas, como essa 

avaliação acaba por ser muito mais cuidada por parte do agente que tem de agir 

diretamente sobre o perigo, entende-se que será bastante o seu próprio ponto de 

vista. Não obstante, este ponto de vista tem sempre de respeitar critérios de 

razoabilidade.  

Contudo, o que as forças policiais não podem fazer é demitir-se de atuar uma 

vez verificada a necessidade de ação, sob pena de incorrerem em omissão 

relevante. 

Relativamente ao controlo do exercício, temos, segundo D. FREITAS DO 

AMARAL63, dois polos: 

1. por um lado, os controlos de legalidade - visam aferir o desrespeito pela 

lei; 

2. e os controlos de mérito - visam aferir o bem fundado das decisões da 

Administração, de um ponto de vista de conveniência e justiça. A justiça (art. 

266.º, n.º 2 da CRP) de um ato administrativo reflete a harmonia entre o interesse 

público e os interesses protegidos dos particulares, ao passo que a conveniência 

reflete a justificação de se optar por aquele ato porque necessário à promoção 

dessa harmonia64. 

 

                                                           
63 D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo..., cit., pp. 86-87. 

64 D. Freitas do Amaral, Conceito e natureza do recurso hierárquico, 2.ª Ed., Almedina, 2005, pp. 
211-212. 
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3. por outro, os controlos administrativos - realizados por órgão 

administrativo. A legalidade de um ato administrativo pode ser controlada por 

tribunais administrativos, já o mérito de um ato administrativo só pode ser 

controlado pela Administração; 

4. e os controlos jurisdicionais - realizados por tribunais. 

 

4. Medidas de polícia e forças de segurança 

A polícia administrativa pode repartir-se entre autoridades de polícia65 e 

agentes de execução, sendo a atuação prosseguida com base na natureza 

autoritária e nas ideias de prevenção de perigo que abordaremos adiante. Tal 

como refere o art. 272.º, n.º 2, da CRP, a polícia faz uso das chamadas medidas de 

polícia. Para uma definição destas medidas, apresentam-se duas distintas 

correntes: 

a. Restritiva (coloca as medidas a par dos restantes atos de polícia): 

MARCELLO CAETANO define as medidas de polícia como “providências 

limitativas da liberdade de certa pessoa ou do direito de propriedade de 

determinada entidade, aplicadas pelas autoridades administrativas 

independentemente da verificação e julgamento de transgressão ou contravenção 

ou da produção de outro acto concretamente delituoso, com o fim de evitar a 

produção de danos sociais cuja prevenção caiba no âmbito das atribuições da 

polícia”66. 

b. Ampla (todos os regulamentos, atos e operações materiais): segundo 

GOMES CANOTILHO, “o enunciado linguístico «medidas» abrange todos os 

meios — quer sejam de natureza fática quer de natureza jurídica — adequados, 

                                                           
65 Artigo 26.º da LSI. 

66 M. Caetano, Manual de Direito Administrativo…, cit., p. 1170. 
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necessários e proporcionais (...). Nestes meios incluem-se medidas de natureza 

concreta e actos normativos (regulamentos, decretos, etc.)”67. 

Ao nosso ver, inclinando-nos para a conceção caetaniana, trata-se de atos 

jurídicos praticados pelas autoridades policiais, mas também de operações 

materiais, independentemente da verificação de um ilícito, com vista a prevenir a 

sua ocorrência ou a impedir a respetiva consumação. Como atos jurídicos, 

incluem ordens de polícia, licenças, advertências; como operações materiais, 

incluem operações de vigilância ou verificações de identidade68. 

O ponto comum entre todas as polícias administrativas liga-se na promoção 

dos valores coletivos e de ordem pública (genericamente identificados com o 

conteúdo do art. 272.º, n.º 1 da CRP), coabitando com a sempre inevitável 

restrição do exercício das liberdades individuais. Para promover esse equilíbrio 

em sociedade, as FSS são titulares de poderes de polícia. São estes poderes 

especiais que asseguram a tranquilidade da ordem pública, podendo envolver a 

coação direta/força física contra aqueles que desobedecerem às medidas 

aplicadas69. 

Os poderes de polícia são dotados de unilateralidade, isto é, apresentam-se 

como insuscetíveis de negociação; as mais das vezes, não estão sujeitos a regras 

procedimentais, dada a urgência da sua atuação (como se aprofundará infra, 

8.1.1.); e não é possível conceder estes poderes a particulares, sendo exclusivos 

destas autoridades. Posto isto, poderá dizer-se que possuem um caráter 

predominante público, o que em nada deverá excluir a necessária colaboração dos 

particulares, como sucede, e.g., com o dever de denúncia de ilícitos. 

                                                           
67 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição..., cit., Vol. II, p. 1162. 

68 J. Raposo, “Breves considerações acerca do regime jurídico das ordens policiais”, in Em 
Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral, Almedina, 2010, p. 23. 

69 J. Raposo, op. cit., loc. cit. 
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As medidas de polícia podem ser distinguidas, segundo PEDRO LOMBA70, 

em medidas limitativas, medidas ampliativas (as autorizações de polícia), 

regulamentos de polícia, medidas de controlo e, finalmente, medidas de reação 

(estado de necessidade e coação direta).   

a) As medidas limitativas referem-se a direitos, liberdades e garantias, 

controlando atividades suscetíveis de gerar riscos para a sociedade, e.g a ordem de 

dispersão de uma manifestação ou a ordem de demolição de uma construção.  

b) Quanto às medidas ampliativas/de autorização, essas marcam uma 

relação de permissão, associada à função de vigilância da administração (por 

exemplo, autorização do uso e posse de arma). 

 Os regulamentos de polícia encontram-se subordinados à lei (art. 136.º do 

CPA). Mantendo-se nos limites da lei, as medidas de polícia sob a forma de 

regulamentos podem fundar-se em regras de comportamento não estritamente 

jurídicos (e.g., os regulamentos relativos a animais domésticos). 

c) As medidas de polícia de controlo contemplam toda a gestão do maior ou 

menor perigo que decorre das atividades particulares.  

d) Por último, as medidas de reação (estado de necessidade e coação direta), 

essencialmente desprocedimentalizadas, são impostas pela urgência e pela 

necessidade pública, controladas através dos critérios objetivos de 

proporcionalidade. As medidas de polícia “não devem exceder o campo da 

prevenção71 de comportamentos ilícitos”. Têm sempre apenas uma “função de 

garantia”72. Mesmo “quando assumam natureza repressiva (v. g., dispersão pela 

força de uma assuada), não revestem natureza sancionatória ou punitiva”. A 

                                                           
70 P. Lomba, Sobre a Teoria..., cit., p. 217. 

71 Declaração de voto do Juiz Conselheiro Nunes de Almeida ao Acórdão do TC n.º 295/91, de 
30/06/91: «As medidas de polícia (...) visam actuar sobre um perigo, por forma a evitar a produção 
de um dano». 

72 Parecer da PGR n.º 162/2003, de 18/12/2003. 
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“aplicação de sanções exige um procedimento justo, de acordo com as pertinentes 

regras constitucionais, e um juízo sancionatório que não cabe nas funções 

constitucionais da polícia”73. 

Assegurar uma ordeira e eficaz força policial cabe, não apenas ao Governo 

(art. 182.º da CRP), como também às regiões autónomas (art. 227.º, n.º 1, al. g)) 

e ao poder local (art. 237.º, n.º 3), sendo que estas últimas, em virtude do art. 272.º 

n.º 4, têm de respeitar as competências das autoridades nacionais, assim como o 

seu âmbito nacional de atuação74.  

No âmbito do DL n.º 169-B/2019, que aprova o regime da organização e 

funcionamento do (atual) XXII Governo Constitucional, fica claro, no art. 19.º, 

referente à Administração Interna, que as FSS são colocadas na dependência 

daquela pasta, fazendo parte integrante, portanto, da orgânica da Administração 

Pública. O Ministro da Administração Interna exerce as competências destinadas 

à promoção da ‘boa administração’ por parte das forças de segurança, Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, e outras que não caberão neste estudo.  

 

4.1. Lei de Segurança Interna (LSI) 

No art. 27. º da CRP encontramos consagrado o direito à liberdade e à 

segurança, entendido numa dupla vertente: negativa quanto ao direito subjetivo 

à defesa contra agressões de poderes públicos, e positiva de proteção contra as 

agressões ou ameaças de outrem75. 

Segundo ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA, a função de polícia passa 

pela segurança pública de bens individuais e coletivos, onde se inclui a defesa do 

                                                           
73 Op. cit., loc. cit. 

74 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição..., cit., Vol. I, pp. 858 e segs. 

75 G. Canotilho e V. Moreira, op. cit., p. 479. 
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funcionamento do Estado e das suas instituições e a ordem pública76. A alteração do 

art. 272.º na Revisão Constitucional de 1982 visou vincar a divisão funcional entre 

FSS e FA, pois que àquelas cabe a segurança interna e a estas a segurança externa 

(distinção visível a propósito do n.º 4 do mencionado artigo; art. 273.º e segs. da 

CRP).  

A LSI define no seu art. 1.º a função do Estado de manutenção da 

tranquilidade da ordem pública e normal funcionamento das instituições 

democráticas. Como se vem deixando patente, a Doutrina atual concebe esta 

definição como um conceito antiquado e pobre, contemplando a segurança 

interna como a atividade principal da Polícia.  

Para executar a política de segurança interna definida pelo Governo, 

cooperam entre si a PSP (corpo civil dependente do Governo), a GNR (estrutura 

militar), a PJ (corpo civil), o SEF e os Serviços de Informação e Segurança que 

atuam visando o interesse público, princípio esse que une as medidas aplicadas 

por estes órgãos, com respeito pelos arts. 266.º, n.º 1 e 272. º, n.º 2 da CRP, e arts. 

2.º e 30.º da LSI. 

O art. 5. º dispõe sobre deveres gerais e especiais de colaboração que os 

cidadãos devem seguir face às medidas por parte das autoridades competentes. 

Dentro destes, o dever de acatamento de ordens e mandados legítimos, não 

obstruindo o normal exercício das competências dos funcionários e agentes das 

forças e dos serviços de segurança (art. 35.º). 

Para além do Conselho Superior e de acordo com o art. 11. º, são órgãos do 

sistema de Segurança Interna, o Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna 

com competências de coordenação, direção, controlo e comando operacional, 

destacando-se as funções no âmbito da articulação das forças e serviços de 

                                                           
76 António Francisco de Sousa, “Função constitucional da Polícia”, separata da Revista do 

Ministério Público, n.º 95, Lisboa, 2003, pp. 25-30. 
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segurança, como a gestão de incidentes tácito-policiais (arts. 14. º-18. º) e o 

Gabinete Coordenador de Segurança (art. 21. º). 

No âmbito das suas competências de coordenação (art. 16.º), o Secretário-

Geral do Sistema de Segurança Interna tem os poderes necessários à concertação 

de medidas, planos ou operações entre as diversas forças e serviços de segurança, 

à articulação entre estas e outros serviços ou entidades públicas ou privadas e à 

cooperação com os organismos congéneres internacionais ou estrangeiros, de 

acordo com o plano de coordenação, controlo e comando operacional das forças 

e dos serviços de segurança. 

Segundo PEDRO CLEMENTE, o sistema policial português situa-se entre o 

dualismo puro e o pluralismo moderado, apresentando-se “dinâmico” e 

“dualista”77. 

O capítulo V do diploma incide sobre as medidas de polícia, observando-se 

no art. 28.º uma enumeração das várias medidas gerais: a identificação de pessoas 

suspeitas, no âmbito dos poderes de vigilância policial (al. a)), a interdição 

temporária de acesso e circulação de pessoas e transportes (al. b)), e a evacuação 

ou abandono de locais ou transportes (al. c)). O n.º 2 remete para a remoção de 

objetos/obstáculos que obstruem a passagem. 

O art. 29.º enuncia as medidas especiais: as revistas e buscas de objetos 

proibidos, e respetiva apreensão (als. a) e b)), ações de fiscalização em 

estabelecimentos e outros locais públicos (al. c)), ações de vistoria (al. d)), 

encerramentos temporários e definitivos (als. e), f) e g)), a cessação de atividade 

de empresas que se dediquem ao crime (al. h)) e a cessação da atividade de 

determinados equipamentos de telecomunicações (al. i)). 

                                                           
77 Pedro Clemente, A Polícia em Portugal, Políticas Públicas, Cadernos INA, Oeiras, 2006, p. 50. 
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4.1.1. Polícia de Segurança Pública (PSP) 

A PSP é uma estrutura ou serviço administrativo organizado para a 

fiscalização dos comportamentos dos particulares, uniformizado e armado (art. 

1.º, n.º 1 da LOPSP), de acordo com os objetivos consagrados no art. 272.º da 

CRP.  

O âmbito da sua atuação, na dependência do Governo, entende-se como 

abrangendo todo o território nacional (art. 2.º), o que aliás surge disposto para 

todas as forças de segurança, a propósito do n.º 4 do art. 272.º da CRP. 

De entre as atribuições policiais conferidas à PSP, patentes no extenso art. 

3.º, n.º 2 da LOPSP, encontramos funções de polícia administrativa geral, especial 

e de polícia judiciária, podendo destacar-se: a prevenção da criminalidade em 

geral, em coordenação com as demais FSS (al. c)); a participação no controlo da 

entrada e saída de pessoas e bens no território nacional (al. h)); a proteção, 

socorro e auxílio dos cidadãos e defesa e preservação dos bens que se encontrem 

em situações de risco (al. i)); a contribuição para a formação e informação em 

matéria de segurança dos cidadãos (al. p). 

4.1.2. Guarda Nacional Republicana (GNR) 

A GNR é uma força de segurança de natureza militar, composta por um 

corpo de tropas, neste ponto diferindo da PSP. Aplica-se-lhe a qualificação de 

força de segurança interna, em tudo semelhante à PSP, para lá dos fins definidos 

no art. 272.º da CRP (é o que resulta do art. 25.º da LSI). 

Na LOGNR encontramos a densificação do âmbito das finalidades da GNR 

(art. 1.º, n.º 2): assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e 

os direitos dos cidadãos, bem como colaborar na execução da política de defesa 

nacional, nos termos da Constituição e da lei. 
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No art. 3.º encontramos atribuições de polícia administrativa geral, especial 

e de polícia judiciária, destacando-se a fiscalização do uso e posse de armas e 

outros objetos proibidos, que não sejam, obviamente, de outras forças de 

segurança; garantir a segurança nos espetáculos, incluindo os desportivos, e 

noutras atividades de recreação e lazer, nos termos da lei. Verifica-se, ainda, a 

assunção pela GNR da função de proteção e conservação da natureza e do 

ambiente, numa importante demonstração de relevância dos designados bens 

jurídicos coletivos (art. 3.º, n.º 2, al. a)). Tal como a PSP, a GNR atua como órgão 

de polícia criminal, por exemplo quanto ao desenvolvimento de investigação 

criminal, na medida e dependência da autorização da autoridade judiciária 

competente (art. 3.º, n.º 1, al. e)). 

4.1.3. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

Foram surgindo, ao longo da década de 90, novos condicionalismos que 

impuseram o surgimento do SEF: o início de um terceiro ciclo de fluxos 

migratórios tendo Portugal como destino; o crescimento anormal do fenómeno 

da imigração ilegal; a absorção de mão de obra não qualificada, essencialmente 

constituída por cidadãos estrangeiros, especialmente no setor de construção civil; 

novas diretivas comunitárias no campo da imigração, aliadas, portanto, a um novo 

conceito de cooperação internacional; regularização extraordinária de imigrantes 

ilegais. 

Como prevê o art. 1.º da LOSEF, o SEF é um organismo de caráter civil, 

composto por um corpo especial de funções policiais que contempla o pessoal 

dirigente, o pessoal de fiscalização e investigação criminal e o pessoal de vigilância 

e segurança e um corpo geral de apoio, constituído por pessoal de informática, 

auxiliar e operário, dotado de autonomia administrativa e organizado 

hierarquicamente na dependência do Ministro da Administração Interna. 

Às dificuldades e condicionalismos apontados, veio juntar-se ainda a 

assunção de novas atribuições (art. 2.º): e.g., analisar e dar parecer sobre os 
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pedidos de concessão de estatutos de igualdade formulados pelos cidadãos 

estrangeiros abrangidos por convenções internacionais; assegurar as relações de 

cooperação com todos os órgãos e serviços do Estado, nomeadamente com os 

demais serviços e forças de segurança, bem como com organizações não-

governamentais legalmente reconhecidas; assegurar, por determinação do 

Governo, a representação do Estado Português a nível da União Europeia no 

Comité Estratégico Imigração, Fronteiras e Asilo e no Grupo de Alto Nível de 

Asilo Migração, no Grupo de Budapeste e noutras organizações internacionais, 

bem como participar nos grupos de trabalho de cooperação policial que versem 

sobre matérias relacionadas com as atribuições do SEF. 

Atua como polícia administrativa especial, controlando a circulação de 

pessoas nas fronteiras, a permanência e atividades de estrangeiros em território 

nacional e, como polícia judiciária, atuando no processo, nos termos da lei 

processual penal, sob a direção e em dependência funcional da autoridade 

judiciária competente, com incidência na investigação dos crimes de auxílio à 

imigração ilegal. 

 

5. O conceito de perigo como motor da atuação policial 

Ficou já expressa supra (1.) a evolução do conceito de polícia até aos nossos 

dias, que urge hodiernamente que seja desenhado tendo em conta a constante 

mudança que se vem observando nos tempos mais recentes, vincada pelas 

imposições de modernidade democrática, com o exercício efetivo e diário dos 

direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição, que originam 

novas necessidades, e.g. a proteção ambiental, a qualidade alimentar, o 

funcionamento do mercado, o urbanismo, etc.78. 

                                                           
78 Manuel Monteiro Guedes Valente, Os Desafios Emergentes de uma Polícia de um Estado de direito 

e democrático, 9.ª Ed., Politeia, 2012, p. 256. 
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Note-se novamente que o conceito de polícia houve de sofrer várias 

mutações, muito por conta das correntes filosófico-políticas de cada época - 

havendo que destacar o contexto da Revolução Francesa e a transição para o 

Estado de Direito – num longo exercício histórico do qual resulta o mandamento 

legal (princípio da legalidade) de atribuição às polícias de tarefas de promoção da 

prevenção dos perigos entendidos como constitucionalmente relevantes (ao 

ponto de se entender combatível policialmente a sua concretização), de mãos 

dadas com o recurso a meios estritamente necessários à restrição dos direitos, 

liberdades e garantias. Nesta combinação que outrora pareceria inconcebível, 

nasce o critério da proporcionalidade79. 

A Doutrina tradicional portuguesa assenta nos critérios teleológico e 

funcional, prosseguindo a proteção dos bens coletivos, sujeitos a um risco de dano 

por condutas individuais cuja perigosidade seja controlável através do exercício 

de competências administrativas80, e estritamente relacionadas com os meios 

empregues e às limitações sujeitas ao supramencionado princípio da 

proporcionalidade. Cabe-nos concluir por um fenómeno de subjetivação do 

direito de polícia, que não se pauta por critérios objetivos (: perigo efetivo), mas 

subjetivos: a mera representação do perigo implica atuação policial. 

JORGE SILVA SAMPAIO define perigo como eminência mais ou menos 

atual de dano para bens sociais gerais juridicamente protegidos; um conceito algo 

indeterminado que fica ao critério de uma certa discricionariedade de cada força 

policial para ser preenchido em cada momento (um juízo de prognose da 

Administração, adotando a típica terminologia)81. 

                                                           
79 Miguel Nogueira de Brito, Direito de Polícia, in Paulo Otero e Pedro Gonçalves, Tratado de 

Direito Administrativo Especial, Vol. I, Almedina, 2009, p. 289. 

80 Sérvulo Correia, entrada Polícia, in Dicionário Jurídico..., cit., p. 402. 

81 J. Silva Sampaio, O dever de proteção… cit., p.63 e 64. 
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Sabemos que o conceito “perigo” remete para uma situação ou conduta 

passível de lesar bens jurídicos cuja defesa é exigida pela ordem jurídica, daí que 

se afira a probabilidade de lesão (wahrscheinlichkeit)82. Devemos atender a um 

sentido amplo de lesão atual: mesmo a aparência ou suspeita de perigo deverá 

fazer acionar a intervenção policial, até porque, normalmente, será necessário 

conhecer a dimensão do perigo para ponderar a melhor forma de minimizar os 

danos, não tomando medidas que girem apenas à volta do perigo, mas que 

promovam a sua efetiva diminuição. É esta atividade preventiva e de assunção de 

riscos que consubstancia a finalidade dos atos de polícia em sentido material, ao 

que chamamos de controlo de perigos. Esta atividade não parte de um sentido de 

controlo de perigos criados por indivíduos, sendo uma vinculação para estes do 

controlo de qualquer perigo83.  

Ora, saber se existe alguma probabilidade de lesão envolve uma prognose de 

perigo84, isto é, antecipação enquanto há tempo de reagir de forma eficaz, mas 

apenas quando exista, claro está, uma forte probabilidade. Neste âmbito, é de fácil 

aceitação que uma medida policial de internamento compulsivo de um indivíduo 

infetado com a COVID-19 integre o conceito de polícia em sentido material que 

ora se confere, já que aí se verifica a finalidade de controlo de perigos (in casu, de 

propagação do contágio pela doença pandémica, o que, em todo o caso, como é 

do senso comum, requer medidas gravosas e céleres, visando a mitigação do 

contágio na sociedade).  

Temos vindo a verificar o aumento da margem de aplicabilidade do direito 

administrativo de segurança e ordem públicas, que contemplam uma prevenção 

                                                           
82 M. Nogueira de Brito, Direito de Polícia…, cit., pp. 357 e 358. 

83 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 64. 

84 Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Coleção 
Teses, Almedina, 2004, pp. 119 e 127 e segs. 
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(naturalmente, prévia à lesão fáctica), fazendo assim demarcar-se o direito penal 

para o seu lugar de ultima ratio85. 

A este respeito, GERMANO MARQUES DA SILVA afirma que “a dogmática 

penal tem vindo a ser desvirtuada com medidas de vigilância policial e de 

prevenção que se vão alargando, justificadas pela necessidade de prevenir de 

forma célere ao ponto de se ter legislado no sentido de permitir que o crime mais 

grave previsto no Código Penal fosse submetido a julgamento sumário”86. 

Importa distinguir entre o que é um perigo concreto e um perigo abstrato, 

dando-nos MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO um bom exemplo87 nesse sentido: 

um depósito de combustível para aquecimento que não tenha sido sujeito a 

tratamento prévio e que venha a ser instalado em casa de uma pessoa é um perigo 

concreto; abstrata será a representação de todos os depósitos que não sejam 

sujeitos a esse tratamento. A distinção reside na existência, nesta, de uma 

conceção hipotética de antecipação do perigo e efetiva lesão, ao passo que 

naquela, há a confirmação do risco em concreto, sendo suficiente para uma 

intervenção policial imediata. 

A propósito, JORGE SILVA SAMPAIO leva-nos a uma distinção relevante 

entre perigo e risco: devemos entender por risco os danos colaterais/indiretos 

produzidos como consequências de condutas primariamente lícitas88, implicando 

menor certeza quanto à avaliação do grau de probabilidade de prejuízo, e por isso, 

considerado ‘prévio ao perigo’, para grande parte da doutrina, servindo de alerta 

para situações posteriores de perigo efetivo. 

                                                           
85 Germano Marques de Silva, “Populismo e Direito Penal – crise permanente”, in Revista do CEJ, 

nº 1, 2014, p. 322. 

86 G. Marques de Silva, op. cit., p. 327. 

87 M. Nogueira de Brito, Direito de Polícia…, cit., p. 361. 

88 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 69. 
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Igualmente, pode distinguir-se entre perigo putativo, perigo aparente e 

suspeita de perigo, o que acaba por jogar com o conceito de risco e das 

probabilidades de perigo:  

a) o perigo de putativo é caracterizado “pela circunstância de a polícia ter 

subjectivamente por provável a ocorrência de um dano, sem que esta aceitação 

tenha um suficiente apoio na situação de facto”89; 

b) o perigo aparente reconduz-se à objetiva de aptidão para um dano; 

c) a suspeita de perigo, que ocorre quando a “autoridade administrativa (...) 

está consciente de uma determinada insegurança ou incerteza no diagnóstico da 

situação de facto ou no prognóstico do seu curso causal, tornando-se assim mais 

difícil a sua decisão sobre a probabilidade da ocorrência de um dano”90. 

O que deve, a final, suceder para que exista atuação policial de teor 

preventivo é, aquando da verificação da prognose do perigo, a existência de 

fundamentação para a realização de ações de modo a afastar de forma efetiva o 

perigo. Indo mais longe91: defendemos a regra do in dúbio pro accione. Com efeito, 

não é necessária a existência de uma certeza absoluta, bastando que, no momento 

da intervenção, fosse possível antecipar um nexo causal entre a situação perigosa 

e o potencial dano (muito embora se não deva obliterar, neste raciocínio, os 

imperativos de proporcionalidade). É por esta razão que a maior parte da doutrina 

considera que a função primordial da polícia passa pela vigilância e pelo dito 

popular “antes prevenir do que remediar”, decompondo-se assim a função da 

polícia em dois claros pontos de situação: a montante, e desejavelmente, a 

prevenção do perigo e, a jusante, a repressão da lesão que objetivamente decorreu 

do perigo detetado.  

                                                           
89 M. Nogueira de Brito, Direito de Polícia…, cit., p. 364. 

90 M. Nogueira de Brito, op. cit., loc. cit. 

91 Acompanhando J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 68. 
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A ideia de precaução, ligada a prevenção de possíveis perigos, tem vindo 

igualmente a ganhar espaço, sobretudo em áreas como o Direito do Ambiente, 

em que a probabilidade do dano pode ser mais remota. Basta pensarmos no 

exemplo de JORGE SILVA SAMPAIO92, a propósito do caso do acidente nuclear 

de Chernobyl, cujas consequências se manifestam ainda nos dias de hoje e, 

certamente, por mais anos de forma indefinida. 

Em suma, parece emergir, pelo progresso tecnológico e social, explanado à 

luz do moderno e abrangente Estado Social de Direito, o sistema de gestão de 

riscos, exigindo-se, como resposta, por parte da Administração e, em especial, das 

polícias administrativas, a um tempo uma resposta cada vez melhor, sobretudo 

em termos qualitativos (: atempada) e um reforço do dever de fundamentação 

dos atos policiais, inclusive sobre a decisão de não atuar. 

 

6. O Estado de emergência constitucional 

6.1. Uma aproximação ao conceito  

A alma do Estado está em perigo e é preciso salvá-la93. 

O surto epidémico por COVID-19 revelou, em Portugal como em muitos 

outros Estados, o chamado estado de necessidade (constitucional), ao fazer instalar 

uma situação de “crise ou emergência que constitu[i] uma ameaça para a 

organização da vida da comunidade a cargo do Estado”94. Perante tal situação, 
                                                           

92 J. Silva Sampaio, op. cit., p.75. 

93 D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo…, cit., p 467. 

94 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição..., Vol. I, p. 399. Neste sentido, também a Comunicação 
da Sr.ª Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral de 20/03/2020, segundo a qual o estado de 
emergência é um “instrumento excepcional de ordenação das relações sociais”.  

Em J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção..., cit., p. 32, pode ler-se que o estado de exceção tem 
como causa de decretação um “fenómeno de lesão material d[a] ordem jurídica, em que ocorra dano 
para a mesma”. Não basta uma mera situação de ilicitude constitucional, pois que, nas palavras do 
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nada se fazendo a nível constitucional, acabar-se-ia por colocar em causa a própria 

ordem jurídico-constitucional. É por essa razão que se entende necessário 

“submeter as situações de crise e de emergência [de entre as quais se contando as 

calamidades públicas95] à própria Constituição, «constitucionalizando» o recurso 

a meios excecionais, necessários, adequados e proporcionais, para se obter o 

“restabelecimento da normalidade constitucional’’96.  

É neste sentido que se afirma que mesmo uma situação de exceção pode - e 

deve - ser resolvida sem ofensa dos princípios máximos enformadores da ordem 

jurídico-social na qual brota esse mesmo cenário de necessidade97. Derroga-se 

parcialmente o direito, mas a respetiva autorização surge pormenorizadamente 

conformada pela ordem jurídica (constitucional)98, i. e., as medidas de suspensão 

                                                           
Autor, esta figura é redutora (“porque a noção de ilicitude não pode adequar-se a factos jurídicos 
não humanos”) e excessiva (“porque nem toda a ilicitude constitucional configura o pressuposto do 
estado de exceção”).  

95 J. Bacelar Gouveia, op. cit., pp. 51 e 52, indica que a inclusão nos textos constitucionais das causas 
sociais (e.g., uma calamidade pública) como desbloqueadoras de um estado de exceção “vem a 
constituir um dos reflexos mais importantes do Estado Social de Direito, por contraposição à 
experiência meramente político-territorial que ocorreu no período do século XIX”. Acaba refletindo 
“uma ordem constitucional que acompanhou o alargamento dos fins do Estado (...): aos fins de 
segurança e de justiça, típicos do Estado Liberal, vem juntar-se a preocupação pelo bem-estar, do 
Estado Social”.  

96 Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6.ª Ed., Almedina, 1993, p.1145. 

97 Bem assim, D. Freitas do Amaral e Maria da Glória Garcia, O Estado de Necessidade e a Urgência 
em Direito Administrativo, 1998, pp. 471 e 472; também G. Canotilho, Direito Constitucional…, cit., 
p. 1155: “É certo que pela sua própria natureza, não é possível «constitucionalizar», de forma global 
e pormenorizada, estados imprevistos e imprevisíveis, cuja disciplina depende das situações 
histórico-concretas. Todavia, uma coisa é reconhecer as dificuldades de configurar juridicamente 
uma constituição de necessidade, aperfeiçoada e desenvolvida, e outra é a de tomar essas 
dificuldades como «pretexto» e lançar as situações de necessidades para os «espaços livres da 
Constituição». O direito de necessidade do Estado só é compatível com um Estado de direito 
democrático, constitucionalmente conformado, quando na própria lei fundamental se fixarem os 
pressupostos, as competências, os instrumentos, os procedimentos e as consequências jurídicas da 
«Constituição de excepção»”. 

98 No mesmo sentido, G. Canotilho, op. cit., p. 1146.  
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de direitos fundamentais, mesmo suspendendo certa parte do direito, são 

encaradas como dele fazendo parte.  

Indica J. BACELAR GOUVEIA, num bom remate desta primeira ideia, que 

o estado de exceção constitucional é dotado de normatividade, no sentido em que 

a CRP sujeita o poder de exceção “ao próprio Direito Constitucional (...), 

prevenindo o seu uso arbitrário”99.  Introduz-se uma legalidade constitucional de 

exceção, o que não deve nem pode ser confundido com uma suspensão global da 

ordem jurídica vigente ou da Constituição.  

É por meio deste “estado de coisas” que surge, a 18 de março de 2020, o 

Decreto presidencial n.º 14/2020 que declara o estado de emergência a nível 

nacional. Num primeiro olhar, atentando nos seus efeitos materiais, o Decreto 

contém em si a novidade jurídica da suspensão do exercício pelos cidadãos de 

alguns direitos fundamentais, através da paralisação (pelo(s) Decreto(s)) dos 

efeitos das normas constitucionais sobre esses direitos fundamentais.  

6.2. A proporcionalidade como elemento teleológico 

Em abstrato, o estado de exceção deve ser interpretado teleologicamente à 

luz de uma lógica transversal de proporcionalidade, por meio da qual se chegue à 

conclusão de que:   

1. Os direitos fundamentais cujo exercício é suspenso são somente os 

necessários tendo em conta a eliminação da ameaça existente;  

2. O estado de exceção, e designadamente o estado de emergência “não 

aparece, no panorama das alterações constitucionais, como autorizando uma 

                                                           
Também Rui Medeiros (em artigo de opinião ao Semanário Expresso, publicado a 01/05/2020): 

“a suspensão de direitos fundamentais num Estado de Direito deve obedecer a um procedimento 
especialmente garantístico e não ficar nas mãos de um qualquer Governo”.  

99 J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 15. No mesmo sentido, D. Freitas do Amaral e 
M.ª da Glória Garcia, O Estado de Necessidade..., cit., pp. 468 e 469.  
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qualquer finalidade, mas com a incumbência específica de fazer apagar as 

situações que lhe permitem agir na ordem constitucional, as quais afetam a 

subsistência desta [defesa da ordem constitucional]”100; 

3. Tratando-se do instrumento mais gravoso ou radical para debelar uma 

situação de crise, porque só ele permite suspender tout court direitos 

fundamentais, deve aplicar-se unicamente quando se revele indispensável (sendo, 

por isso, de teor subsidiário), em face do grau da efetividade, ou iminência, da 

lesão, partindo-se aí já do pressuposto de que é idóneo101. Ou seja, as mais das 

vezes, existem situações de ofensa à ordem constitucional cuja solução não passe 

pela afetação desse extremo nível de juridicidade, em face, designadamente, da 

insuficiência de relevância da lesão (outros mecanismos havendo, a nível 

administrativo, como os contidos na LBPC102 mais apropriados ao 

solucionamento da situação). Não se dirigiu neste último sentido a atuação dos 

órgãos de soberania nacionais.  

A nossa CRP (e, a nível infraconstitucional, a LRESEE) procede a uma 

discriminação pormenorizada do âmbito de aplicação, da legitimidade, dos 

requisitos, das competências, do procedimento impostos ao surgimento dos 

estados de exceção constitucional103. Os imperativos de proporcionalidade 

decorrem diretamente desta conformação constitucional-legal de regime, nessa 

lógica aparecendo como aspetos mais salientes os elencados no art. 19.º. Aqui se 

                                                           
100 J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 34. 

101 J. Bacelar Gouveia, op. cit., pp. 35 e 36. 

102 Arts. 13.º a 30.º: situação de alerta, situação de contingência, situação de calamidade. 

103 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição..., cit., Vol. I, p. 405. O tema dos estados de exceção 
aparece na Constituição a propósito dos artigos 19.º, 134.º al. d), 138.º, 140.º, n.º 1, 161.º al. l), 164.º, 
al. e), 166.º, n.º 5, 172.º, 179.º, n.º 3, al. f), 197.º, n.º 1, al. f) e 289.º.  
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observa uma rígida imposição, em vários momentos, do princípio constitucional 

fundamental da proporcionalidade104: 

a) decretação do estado de exceção apenas por razões excecionais, 

gravosas, urgentes, de calamidade pública (n.º 2);  

b) proibição da suspensão de certos direitos, liberdades e garantias 

(os chamados direitos invioláveis, n.º 6105);  

c) sendo que, dentro desses, em estado de emergência apenas alguns 

são suspensos (n.º 3) - os estritamente necessários (n.º 4, aqui 

expressamente se consagrando o princípio da proporcionalidade quanto à 

duração106, extensão e meios utilizados).  

Consagra-se, ainda, a proibição da suspensão dos órgãos de soberania, das 

suas atribuições e competências e, necessariamente, a proibição da violação do 

princípio da separação de poderes (n.º 7)107.  

                                                           
104 A este respeito, J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 25, entende o princípio da 

proporcionalidade não como “elemento definidor do estado de exceção”, mas antes como “fator de 
contenção”, de “regulação do respetivo exercício” do poder (nas suas mais variadas demonstrações, 
desde logo legislativa e executiva) de exceção. Uma conceção que entendemos dever ser seguida.  

105 Na medida em que estes direitos, tipicamente vedados, concretizam ou transportam consigo 
outros valores e bens constitucionalmente admitidos, deve entender-se que o elenco não é taxativo. 
Ainda assim se devendo proceder de forma cautelosa à abertura da cláusula de forma a não tornar 
impotente o regime constitucional de exceção. Para um interessante desenvolvimento deste 
bosquejo: J. Bacelar Gouveia, op. cit., pp. 177 e 188.  

106 De 15 dias (prorrogáveis), segundo o n.º 5 do mesmo artigo e o art. 5.º, n.º 1 da LRESEE. 

107 A repartição de competências entre os vários órgãos de soberania (Presidente da República 
declara o estado de emergência - art. 134.º, al. d) da CRP e 10.º, n.º 1 da LRESEE, sob referenda e 
audição do Governo - arts. 138.º, n.º 1, 140.º, n.º 1 e 197.º, n.º 1, al. f) da CRP e art. 11.º da LRESEE, 
e pedido à AR - art. 138.º, n.º 1 da CRP e art. 23.º da LRESEE; a Assembleia da República aprova - 
art. 161.º, al. l) da CRP e art. 15.º, n.º 1 da LRESEE; e o Governo da República executa - art. 19.º, n.º 
8 da CRP, e art. 17.º da LRESEE) tem a vantagem de dotar a decisão político-constitucional de uma 
legitimidade deveras reforçada, que é, aliás, útil em momentos sensíveis de crise como o que é nesta 
sede analisado. Neste sentido, G. Canotilho, Direito Constitucional..., cit., p. 1161: “Pretendeu-se 
aqui um mecanismo complexo de interdependência, não afastando nenhum dos órgãos de soberania 
com tarefas políticas de intervenção e responsabilidade em situações de necessidade”. 
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A lógica que perpassa todo o regime é a do regresso à normalidade jurídico-

constitucional108 e a superação da situação de necessidade (n.º 4, in fine). Todas as 

medidas tomadas têm como propósito o alcance de tal cenário, devendo ter-se 

como as mais proporcionadas para o atingir109.  Este regime é reafirmado e 

aprofundado no arts. 2.º e 3.º da LRESEE. Do art. 9.º, n.º 2 retira-se um 

desenvolvimento de relevo face ao regime constitucional: da declaração do estado 

de emergência apenas pode resultar uma suspensão parcial do exercício de 

direitos, liberdades e garantias110.  

Quanto ao n.º 8 do art. 19.º, ao invés do n.º 4, não se dirige formalmente ao 

princípio da proporcionalidade como um todo, antes referindo expressamente 

apenas os subprincípios da necessidade e adequação. Ainda assim, o melhor 

entendimento será o que se posiciona no sentido de não deslindar qualquer 

intenção do legislador constituinte em diminuir aqui a proteção do princípio da 

proporcionalidade, devendo este aplicar-se, na sua versão integral, às FSS, 

devendo estas ser entendidas como autoridades administrativas: designadamente, 

o Governo e os órgãos, serviços e outras pessoas coletivas distintas daquela na sua 

intendência111 (naturalmente, aqui se incluindo as FSS). 

 

                                                           
108 Pois que, caso contrário, teríamos uma mudança definitiva da ordem constitucional, 

desaparecendo o propósito do regime de exceção (defesa da ordem constitucional vigente). Tratar-
se-ia, na expressão de Carl Schmitt, um dos maiores estudiosos da exceção no Direito 
Constitucional, da passagem de uma “ditadura comissarial” (que visa tão-só preservar a ordem 
constitucional) a uma “ditadura soberana” (que assim pretende substituí-la por outra distinta). Vide 
Carl Schmitt, La Dictature (versão em língua francesa), Points, 2015.  

Neste sentido, não acerca do art. 19.º da CRP em específico, mas em abstrato sobre o fim do estado 
de exceção, D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, O Estado de Necessidade…, cit., p. 469.  

109 J. Bacelar Gouveia, O Estado de Exceção…, cit., p. 118: o princípio da proporcionalidade, no 
regime dos estados de exceção, é “reconhecido de forma muito ampla”.  

110 Havendo, quanto a este ponto, uma crítica a apontar, infra (8.2.1).  

111 Neste sentido, também J. Bacelar Gouveia, op. cit., pp. 165 e 166. 
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6.3. Emergência 

J. J. GOMES CANOTILHO categoriza um estado de emergência instituído 

por razões sanitárias como estado de exceção interno de natureza civil112 (“grave 

ameaça de perturbação da ordem constitucional democrática ou calamidade 

pública [sublinhado nosso]”). “Por calamidade pública entendem-se [de entre 

outras que o Autor descreve] as catástrofes naturais (terramotos, vulcões, 

tempestades, inundações e epidemias (...) [novamente, sublinhado nosso]”113.  

Especificamente em relação à categoria de “emergência” por contraposição 

ao “estado de sítio”, estamos perante um minus daquele face a este. Um estado de 

exceção à partida menos gravoso em relação à suspensão de direitos 

fundamentais, em termos quantitativos (número de direitos cujo exercício é 

suspenso) e qualitativos (intensidade da suspensão). Assim ditam os arts. 19.º, n.º 

3 da CRP, e 9.º, n.º 1 da LRESEE.  Neste sentido, dando cumprimento à lógica do 

princípio da proporcionalidade como limite intrínseco à discricionariedade 

sempre inevitável do órgão decisor (Presidente da República) da decretação do 

regime do estado de exceção114 (estado de sítio ou estado de emergência) dado 

que este é composto por cláusulas gerais e conceitos indeterminados (e.g., desde 

logo, a “calamidade pública”), a opção pelo estado de emergência ao invés do 

estado de sítio corresponde a um juízo de proporcionalidade em sentido estrito115 

efetuado pelos poderes públicos, determinando-se que um estado de exceção nos 

termos do estado de emergência constitucional, que permite o solucionar de 

situações de crise com um número e uma intensidade de suspensão do exercício 

de posições subjetivas fundamentais menos acentuados é bastante para enfrentar 

o cenário de ofensa à ordem constitucional.  

                                                           
112 G. Canotilho, Direito Constitucional…, cit., p. 1156. 

113 G. Canotilho, op. cit., p. 1158. Devemos auxiliar-nos pelo art. 2.º, n.º 3 da LBPC.   

114 J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., pp. 121 e 122.  

115 J. Bacelar Gouveia, op. cit., p. 169.  
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7. Impacto da emergência na Administração Pública 

7.1. Delimitação da relação 

A relação da Administração com as estruturas constitucionais de exceção 

apresenta-se fluida: o estado de emergência constitucional tem, ele próprio, 

repercussões ao nível da atuação administrativa. Em nome da proteção da 

segurança sanitária (e superação da situação de crise), e, com isso, da própria 

sobrevivência do Estado116, introduz-se uma administração de exceção que surge 

expandida, no sentido em que se lhe conferem poderes excecionais, de relevo117.  

Na expressão de J. BACELAR GOUVEIA, que suportamos, “o teor das 

alterações que se operam na ordem constitucional com o estado de exceção vem 

a precisar-se num conjunto de efeitos que se reúnem segundo um desígnio 

essencial - o reforço do poder público, normalmente dos seus órgãos estaduais 

máximos”118.  

Com efeito, como se preconiza logo no preâmbulo do Decreto da 

Presidência do Conselho de Ministros n.º 2-A/2020, de 20 de março, “a situação 

excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-

19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição 

de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e 

                                                           
116 A este propósito, configurando esta situação como uma “clara ilustração de que a vida e o bem 

comum da coletividade têm um valor prevalecente sobre a liberdade e a vontade individuais”, Paulo 
Otero (em artigo de opinião ao Jornal Publico, publicado a 19/03/2020). 

117 Nas palavras de G. Canotilho e V. Moreira, Constituição…, cit., Vol. I, p. 403: “os estados de 
exceção constitucional implicam outras “providências necessárias” e adequadas ao 
restabelecimento da normalidade constitucional, (...) podendo elas dividir-se, em abstrato, em dois 
tipos de medidas: estabelecimento de encargos ou obrigações para os cidadãos; alterações das 
normais atribuições dentro da Administração” (sublinhado nosso).  

Também J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 121: “Em termos essenciais, a atuação 
do poder de exceção manifesta-se no poder administrativo (...)”.  

118 J. Bacelar Gouveia, op. cit., p. 29. 
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às liberdades económicas, (...) com vista a prevenir a transmissão do vírus”; “Estas 

medidas devem (...), por um lado, limitar-se ao estritamente necessário e, por 

outro, (...) os seus efeitos devem cessar assim que retomada a normalidade.” 

Estas decisões legais de exceção (ou, numa fórmula mais ampla, esta 

legalidade excecional), fundadas (ou impostas, pode mesmo dizer-se) nos 

decretos de declaração de emergência constitucional, não deixam de revelar, 

contudo, uma “situação nítida de discricionariedade de estipulação”119 em favor da 

Administração, que se concretiza “na seleção das providências administrativas 

que o poder público considera indicadas para enfrentar a situação de crise, 

reforçando os meios de atuação do Estado”120, já que o art. 19.º, n.º 8 da CRP e 

correspondente art. 19.º da LRESEE são silentes  quanto às providências a 

adotar121.  

Entre nós, o regime do estado de emergência constitucional, de um ponto de 

vista organizatório, é sobretudo administrativizado122 , i. e., acaba observando-se 

uma concentração no órgão de soberania Governo da República das funções 

atinentes à execução da declaração do estado de emergência, aparecendo este 

dotado de uma centralidade face aos restantes poderes públicos, numa decisiva 

demonstração de força e pujança do Estado-Administração123.  Com efeito, é 

                                                           
119 J. Bacelar Gouveia, op. cit., pp. 158 e 159.  

120 J. Bacelar Gouveia, op. cit., loc. cit.  

121 É de lamentar que a LRESEE milite nesta indefinição de figuras (“autoridades”; 
“providências”), sem que cumpra, com isso, o seu verdadeiro papel: concretização do desenho 
constitucional do regime do estado de exceção (e não a sua repetição…). 

122 J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 190: “situação de crise de índole administrativa 
quanto à respetiva execução”.  

123 Note-se que apenas as funções de execução são centralizadas no Governo, não podendo falar-
se aqui em contradição com o preceituado no art. 19.º, n.º 7 da CRP, pois que se desenvolve uma 
manutenção geral da separação dos poderes. Nas palavras de G. Canotilho, Direito Constitucional…, 
cit., p. 1165: “a declaração do estado de sítio e do estado de emergência não perturba o esquema 
organizatório-funcional do Estado”. Também neste sentido, embora não tão categórico, J. Bacelar 
Gouveia, Estado de Exceção…, cit., pp. 119 e 121.  
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função do Governo, enquanto órgão máximo da Administração Pública, tomar 

providências no sentido de reorganizar a sociedade em ordem à superação o 

quanto antes da situação de crise. É o Governo o órgão executor da exceção 

entretanto constitucionalizada. A esse respeito, é a sua função legislativa (em 

sentido muito amplo) essencial enquanto expressão da execução da declaração e 

subsequente delimitação dos moldes do agir excecional das várias entidades 

administrativas, de entre as quais as polícias.  

Decisivamente, o poder executivo (e, subsequentemente, ex vi do art. 182.º 

da CRP, da Administração Pública), aparece reforçado nos espaços deixados em 

aberto (com as devidas reservas da expressão)124, no que concerne a alguns 

direitos fundamentais125 (suspensão parcial do seu exercício), pelos decretos 

presidenciais (de decretação) e governamentais (de execução) do estado de 

emergência constitucional.  

Está em causa, nas felizes palavras de J. BACELAR GOUVEIA, um 

“fenómeno de intensificação do poder público [executivo], em que se reorienta o 

respetivo exercício, dotando-o de uma maior capacidade de ação perante a 

situação de crise que se quer combater”126. Aí, aparecerá naturalmente, de forma 

privilegiada, o Governo, como “protagonista da execução do estado de exceção” 

dado que é nesse preciso órgão que se encontra “o poder ativo que se exerce todos 

os dias e dispõe dos meios mais adequados à repressão das crises”127.  

Esta conformação de regime resulta, como se viu, do n.º 8 do art. 19.º da CRP 

(“cláusula constitucional geral de execução administrativa do estado de 

                                                           
124 Numa reformulação organizatória excecional, ao nível, sobretudo, da facilitação de 

procedimentos de atuação e da diminuição de limitações materiais. Nesta linha, J. Bacelar Gouveia, 
op. cit., p. 54. 

125 J. Bacelar Gouveia, op. cit., pp. 100 e 101.  

126 J. Bacelar Gouveia, op. cit., p. 56. 

127 J. Bacelar Gouveia, op. cit., loc. cit. 
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exceção”128), e dos arts. 17.º, primeira parte, e 19.º, in fine, da LRESEE. No que 

concerne, especificamente, às FSS, sendo estas órgãos da Administração Pública, 

e o Governo “o órgão superior da Administração Pública” (art. 182.º da CRP), 

indica o art. 8.º, n.º 2 da LSI que “compete ao Conselho de Ministros: (al. a)) 

definir as linhas gerais da política de segurança interna e as orientações sobre a 

sua execução e (al. b)) programar e assegurar os meios destinados à execução da 

política de segurança interna. Ainda que o Governo, em circunstância alguma, 

tenha invocado esta disposição, pode entender-se que a atuação das FSS na 

função de fiscalização da execução do disposto nos Decretos de execução busca 

aqui algum fundamento. Com efeito, está em causa uma situação de segurança 

(sanitária) interna, que cumpre às FSS auxiliar à promoção. 

Diga-se, ainda, que o art. 9.º, n.º 2 da LRESEE prevê expressamente o 

“reforço dos poderes das autoridades administrativas civis”, “se necessário”129, no 

Decreto de declaração do estado de emergência, na sequência da norma do art. 

19.º, n.º 8 da CRP (que é confirmada pelo art. 19.º da LRESEE)130. A opção 

tomada não recaiu na previsão de uma cláusula consagrando expressamente este 

reforço, o que, aliás, recomenda a prudência, em nome da proteção do princípio 

                                                           
128 J. Bacelar Gouveia, op. cit., p. 260.  

Alguns outros postulados na CRP parecem apontar neste sentido: desde logo, e ainda que se 
destine ao direito de normalidade e tenha um caráter algo residual, o art. 199.º, al. g) (de resto, a 
única norma invocada pelo Governo no primeiro Decreto de execução do estado de emergência, 
que viria depois a “emendar a mão”, invocando nos dois decretos subsequentes, a par daquela, o art. 
17.º da Lei 44/86 - o que deveria ter sucedido ab initio...); de forma conexa com o art. 17.º da referida 
Lei, o art. 200.º, n.º 1, al. g) da CRP; o art. 134.º, al. g), por interpretação a contrario; podendo 
também retirar-se certo grau de legitimidade da cláusula geral do art. 182.º.  

129 Entendendo-se necessário, cumpre determinar, na declaração, o grau desse reforço (art. 14.º, 
n.º 1, al. f) da LRESEE).  

130 Aqui se vai empregando o termo autoridades, sempre de difícil elucubração. Deve entender-se, 
com J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção..., cit., p. 190, que se trata de pessoas coletivas e órgãos 
que exerçam funções públicas, dispondo de poder público, que, interpretadas no contexto do 
regime do estado de exceção, devemos reduzir ao Governo e outros órgãos e eventualmente pessoas 
coletivas distintas na sua dependência (Administração Pública).  
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da proporcionalidade131. Não obstante, o alargamento de competência da 

Administração surge de forma direta ao ser a estas entregue a tarefa de execução 

das previsões de suspensão dos direitos, liberdades e garantias. Neste sentido, 

pode ler-se, a título de exemplo, nos Decretos Presidenciais de declaração do 

estado de emergência:  

a) em relação à suspensão do direito de deslocação e fixação em qualquer 

parte do território nacional (art. 4.º, al. a) dos Decretos n.º 14-A/2020, n.º 17-

A/2020 e n.º 20-A/2020132): “podem ser impostas pelas autoridades públicas 

competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar 

as medidas de prevenção e combate à epidemia (...)”; 

b) relativamente à suspensão do direito de propriedade e da liberdade de 

iniciativa económica privada (art. 4.º, al. b) dos Decretos n.º 14-A/2020, n.º 17-

A/2020 e n.º 20-A/2020): “pode ser requisitada pelas autoridades públicas 

competentes a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e 

imóveis, de unidades de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos 

comerciais e industriais, de empresas e outras unidades produtivas (...)”; 

c) no que concerne aos direitos dos trabalhadores (art. 4.º, al. c)): “pode ser 

determinado pelas autoridades públicas competentes que quaisquer 

colaboradores de entidades públicas ou privadas, independentemente do tipo de 

vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar funções 

                                                           
131 Que, nesse sentido, em face atuação discricionária que sempre envolve o processo de 

decretação do estado de exceção e correspondente execução, ganha importância vital como 
limitação àquela. 

132 Embora neste último com uma formulação mais avançada, talvez se tentando dissipar 
quaisquer dúvidas anteriores de constitucionalidade de algumas opções adotadas pelo Governo: 
“podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições simétricas ou 
assimétricas, designadamente em relação a pessoas e grupos etários ou locais de residência, que, 
sem cariz discriminatório, sejam adequadas à situação epidemiológica e justificadas pela 
necessidade de reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia 
(...)” (sublinhados nossos).  
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em local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho 

diversos dos que correspondem ao vínculo existente (...)”.  

Neste sentido, constante dos decretos de execução do Governo da 

República, surgem as medidas expressas de suspensão de direitos, liberdades e 

garantias, que traduzem essa aludida expansão da área de atuação (que em direito 

de normalidade se teria como ilegítima) da Administração Pública, na área, no 

seguimento dos exemplos apresentados supra: 

a) das restrições ao direito de livre circulação (e.g., estabelece-se nos arts. 

20.º do Decreto de execução n.º 2-A/2020; art. 30.º do Decreto n.º 2-B/2020; e art. 

33.º do Decreto n.º 2-C/2020 que “o membro do Governo responsável pela área 

da administração interna, com faculdade de delegação determina (al. a)) o 

encerramento da circulação rodoviária e ferroviária (...) ou a restrição à circulação 

de determinados tipos de veículos”; 

b) dos constrangimentos ao direito de propriedade e à liberdade de iniciativa 

económica privada (e.g., o art. 19.º do Decreto n.º 2-A/2020; art. 28.º do Decreto 

n.º 2-B/2020; e art. 30.º do Decreto n.º 2-C/2020 que “o membro do Governo 

responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, determina (als. b) e 

e), respetivamente) a requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, 

explorações ou instalações de qualquer natureza (...)”; 

c) das imposições de condicionalismos à atividade laboral (e.g., fixam os arts. 

15.º, n.º 3 do Decreto n.º 2-A/2020; art. 22.º, n.º 3 do Decreto n.º 2-B/2020; art. 

24.º, n.º 3 do Decreto n.º 2-C/2020 que cabe ao membro do Governo responsável 

pela área da Administração Pública, com faculdade de delegação (...) (als. a)) a 

definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente sobre as situações 

que impõem a presença dos trabalhadores da Administração Pública nos seus 

locais de trabalho, bem como sobre a compatibilidade das funções com o 

teletrabalho”.  
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7.2. Um estado de necessidade administrativa 

Parecem estar reunidos, por conseguinte, os pressupostos abstratos para que 

se vislumbre, na decorrência do estado de necessidade constitucional descrito 

supra, porque “o direito administrativo é direito constitucional concretizado”133, 

também perante um verdadeiro estado de necessidade administrativa134. De facto, 

como nos ensina D. FREITAS DO AMARAL: “o estado de necessidade (...) 

importa, quando configurado na realidade, a legitimação de atuações que, à luz 

das normas consagradas para os casos-regra, seriam inválidas”135 (necessitas facit 

justum quod de iure non est licitum). Pode mesmo falar-se numa obrigação de atuar 

em necessidade decorrente da decretação presidencial do estado de emergência 

constitucional136.   

                                                           
133 Uma feliz expressão contida no Parecer de D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, O 

Estado de Necessidade…, cit., p. 489.  

134 D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, op. cit., p. 487: “pressupostos de verificação do 
estado de necessidade administrativa: a excepcionalidade da situação, caracterizada pela 
desarticulação social inconciliável com o uso dos poderes públicos normais; a urgência ou natureza 
inadiável das atuações administrativas; a natureza imperiosa do interesse público suscetível de 
sacrificar o interesse da legalidade”.  

Refira-se, ainda, que o próprio art. 23.º, n.º 2 da LBPC (ainda que numa situação que se queda 
fora de um contexto de estado de exceção constitucional) estabelece que “Os atos jurídicos ou 
operações materiais adotadas em execução da declaração de situação de calamidade para reagir 
contra os efeitos de acidente ou catástrofe presumem-se praticados em estado de necessidade” (itálico 
nosso). Diga-se, portanto, que, por identidade de razão (estando em jogo o mesmo móbil, a 
calamidade pública) a solução deve ser conduzida no sentido do reconhecimento do nascimento, ao 
menos de forma implícita, de uma administração de exceção ou de um estado de necessidade 
administrativa.  

135 D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo…, cit., Vol. II, p. 305.   

136 Pela razão de que “as estruturas administrativas, na execução do estado de exceção, 
apresentam-se, não tanto como um poder administrativo autónomo, mas como o braço prático dos 
poderes constitucionais decisores do estado de exceção”. J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, 
cit., pp. 194 e 196.  

Bem assim, no sentido desta interdependência: D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, O 
Estado de Necessidade…, cit., p. 486: “Com base no paralelo constitucional, a excepcionalidade da 
situação em direito administrativo tem de resultar de uma ausência de regular funcionamento do 
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Ora, urge, face ao exposto, destacar que a Administração Pública, fazendo 

face à situação de crise, e tentando extingui-la, nos termos do art. 19.º, n.º 8 da 

CRP e 19.º da LRESEE, mas sobretudo dos Decretos presidenciais e das 

competências que lhe são acometidas, revela um poder de direção da execução 

(administrativa) do estado de emergência, aí procedendo a um quadro de ação 

que se funda no emanar: 

a) dos aludidos decretos de execução do estado de exceção (uma figura, aliás, 

um pouco estranha ao texto constitucional, apenas referida lateralmente a 

propósito do art. 197.º, n.º 2 da CRP); 

b) verificando-se uma importante tarefa da Administração de gestão de crise 

nas políticas públicas, de outros atos legislativos de teor excecional que, embora 

fundados na competência legislativa de normalidade do Governo (art. 198.º da 

CRP), se reconduzem à maximização de imperativos subjacentes aos Decretos de 

execução e presidenciais. No âmbito daquela tarefa se descortina também a vital 

produção de regulamentos administrativos de execução (não exclusivamente de 

polícia, como poderia eventualmente conceber-se)137 no sentido de concretizar 

normas contidas nos decretos de execução do estado de emergência (que 

desempenham a função de lei habilitante, nos termos do art. 136.º do CPA). 

Apontando os exemplos da saúde, do emprego e da educação, veja-se, e.g.:  

i) o Despacho n.º 3427-B/2020, de 18 de março, que regulamenta questões 

específicas relacionadas com a suspensão das atividades letivas e não letivas e 

formativas presenciais (foi publicado antes de entrar em vigor o estado de 

emergência, visando regulamentar o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

                                                           
aparelho administrativo e, mesmo, estadual, de uma desarticulação da própria sociedade com a 
organização administrativa, inconciliável com o uso de poderes públicos forjados na normalidade”.  

137 Com efeito, num moderno Estado Social de Direito, o fulcro da atividade da Administração 
não se pode resumir à restrição de direitos e liberdades, devendo, ao invés, recair sobre a 
reorganização da vida em comunidade.  
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também este destinado à gestão da crise, mas foi ratificado ao abrigo do art. 7.º do 

Decreto presidencial n.º 14-A/2020);  

ii) o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, que estabelece medidas de 

proteção dos postos de trabalho (destinado à gestão da crise, invocando os 

Decretos presidencial n.º 14-A/2020 e governamental n.º 2-A/2020);  

iii) a Portaria 90-A/2020, de 9 de abril, que cria um regime de prescrição 

eletrónica de medicamentos e respetiva receita médica (regulamentando o art. 

28.º, n.º 2, al. b) do Decreto de execução n.º 2-B/2020).  

c) na decorrência destes, os atos administrativos, que são frequentemente 

de tipo ablativo, consubstanciados na aplicação de medidas de polícia (ainda que 

na impossibilidade de tomadas na decorrência de um ato administrativo 

exequendo, como se abordará infra). Em virtude de residir neste ponto o fulcro 

da investigação, dedicar-se-lhe-á, abaixo, um tópico autónomo.   

Refira-se que, a propósito do estado de necessidade administrativa 

descortinado, ainda assim se observam duas notáveis nuances face às situações 

típicas de estado de necessidade:  

1. em geral, não há uma preterição total das regras legais do procedimento 

(circunstância que resulta do art. 3.º, n.º 2 do CPA) no emanar de atos e 

regulamentos administrativos, havendo em geral uma compressão de regras, mas 

podendo falar-se até na previsão de outras excecionais em sentido distinto, aí se 

falando num autêntico respeito por regras legais (excecionais) de procedimento 

administrativo, ainda que não as previstas no CPA e apresentando um teor 

simplificado. Veja-se, a título de exemplo, o tão polémico art. 24.º do Decreto de 

execução n.º 2-B/2020, de 2 de abril (e o sucedâneo art. 26.º do Decreto de 

execução n.º 2-C/2020, de 17 de abril), do qual consta a inovação procedimental 
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(ainda que de caráter simplificado) do n.º 1, in fine, e, por contraposição, a 

compressão procedimental da al. a) do n.º 3138;  

2. e, em certo sentido aqui buscando fundamento o aspeto elencado em 1., 

trata-se de uma necessidade não incidental ou eventual (como substancialmente 

sucede em situações de típico estado de necessidade139), mas ordinária, isto é, 

provém de um ato administrativo prévio (com conteúdo normativo primário 

relevante) do Governo (Conselho de Ministros) enquanto órgão máximo da 

Administração140. Ou seja, ainda que a atuação administrativa se tenha como 
                                                           

138 A este respeito, diga-se, acompanhando J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 56, que 
é “admissível que o reforço de poder administrativo se dê quanto a outros órgãos administrativos, 
integrados noutras modalidades de Administração, como a indireta e a autónoma (...)”.  

Outros exemplos, nos vários sentidos elencados: preterição da necessidade de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio (art. 9.º, n.º 3 do 
Decreto n.º 2-A e art. 11.º, n.º 3 dos decretos n.º 2-B e 2-C/2020); atos procedimentais excecionais 
vários (art. 19.º do Decreto n.º 2-A, art. 28.º dos Decreto n.º 2-B e art. 30.º do Decreto n.º 2-C/2020); 
derrogações temporárias ao regime geral de gestão de resíduos (art. 36.º do Decreto n.º 2-B e art. 
39.º do Decreto n.º 2-C/2020); regime excecional relativo à disponibilização do livro de reclamações 
no formato físico (art. 15.º do Decreto n.º 2-C/2020); suspensão da obrigatoriedade de publicação 
no Boletim do Trabalho e Emprego (art. 32.º do Decreto n.º 2-C/2020). 

139 À luz dos quais, por “falta de intermediação legislativa”, “a Administração se vê diretamente 
confrontada com a Constituição” e com os valores e bens jurídico-constitucionais (D. Freitas do 
Amaral e M.ª da Glória Garcia, O Estado de Necessidade…, cit., p. 307). É que, como aí se diz: “o 
princípio do direito de necessidade da Administração Pública (...) funda-se também no n.º 2 do art. 
266.º da Constituição, ao consagrar o princípio da sujeição da Administração primeiro à 
Constituição e só depois à lei” (D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória, op. cit., p. 481). Pense-se no 
caso de um incêndio que deflagra numa habitação cujo dono se encontra ausente, circunstância que 
obriga a corporação de bombeiros a arrombar a porta de entrada. Este ato da Administração, lesivo 
do património do administrado, estará em princípio coberto pelo estado de necessidade.  

140 Com efeito, as medidas que visam executar diretamente o estado de exceção devem ser 
interpretadas como abrangidas pela competência administrativa do Governo (art. 199.º da CRP), 
uma vez que é nesse âmbito que a CRP e a LRESEE, embora por caminhos textuais sinuosos, se 
dirigirem ao Governo. Nessa medida, não deve, como não sucedeu, legislar o Governo sobre tais 
matérias, emanando Decretos-Leis (caso em que extrapolaria as competências que lhe haviam sido 
acometidas) Neste sentido, J.Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., pp. 261 e 262. 

O Governo mantém, no entanto, segundo o mesmo Autor (op. cit., p. 197), a sua competência 
legislativa em relação a questões conexas, que se não esgotem na execução dos Decretos 
presidenciais, já que o poder legislativo - governamental e parlamentar - “não sofre qualquer outra 
vicissitude, a não ser a que decorre da concessão temporária de um maior campo de intervenção ao 
Estado-Poder”. 
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necessária de forma imediata e urgente, não resulta de ponderações de momento 

(juízos de prognose), raciocínios reflexivos globais de juridicidade em ordem a 

decidir sobre qual o bem jurídico a ter como mais essencial no caso concreto. Pelo 

contrário, tal empresa surge pré-dada pelo legislador (em sentido amplo, isto é, 

pelo poder executivo a propósito dos decretos de execução). Estamos perante, 

portanto, uma espécie de estado de necessidade generalizado ou latente, à luz do 

qual se pode descortinar uma legalidade excecional que molda a atuação 

administrativa. As entidades administrativas, nas quais se incluindo as polícias, 

limitam-se aí à tarefa de resolver a situação de necessidade e não já a descortiná-la 

(em tudo o que concerne, naturalmente, ao contexto da pandemia).  

Não se diga, a este respeito, que por existir lei habilitante expressa (em 

sentido muito amplo) deixa de haver lugar a estado de necessidade administrativa, 

existindo antes uma “realidade ordinária”141, prevista em lei prévia, que 

eventualmente reconduziria a situação à figura da urgência administrativa. Com 

efeito, por um lado, a própria noção de estado de necessidade é por alguns Autores 

definida, precisamente, como uma legalidade excecional que se busca nos grandes 

espaços valorativos da Constituição142 (e não uma fuga tout court à lei); por outro, 

e sobretudo, o estado de necessidade encontra-se também a montante, na fase 

conformativa, executora, pelo Governo da República, da declaração de estado de 

emergência constitucional, nas quais são preconizadas medidas (comandos à 

Administração em sentido orgânico) de efetiva natureza excecional, urgente, e 

necessária (aqui, em sentido não técnico-juríridico). Isto é, a(s) própria(s) lei(s) 

habilitante(s) surgem ab initio logo como de teor excecional (o que 

manifestamente não sucede a propósito da figura da urgência)143. 

                                                           
141 D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, O Estado de Necessidade…, cit., p. 490 e segs.  

142 Desde logo, D. Freitas do Amaral, como demonstrado supra a propósito da referência 139.  

143 Ao abrigo da qual surgirá uma legislação especial, mas nunca, jamais, excecional, pelo simples 
motivo de a ação urgente não ter a finalidade de reposição da situação de normalidade. Para uma 
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Pode, à guisa de conclusão, entender-se que a Administração, perante esta 

situação excecional de calamidade pública por pandemia, se vê autorizada - e, em 

certos casos, obrigada - a agir em estado de necessidade, investindo-se de poderes 

reforçados, extraordinários (inadmitidos em direito de normalidade) de 

conformação da vida em sociedade, com vista à superação com sucesso do cenário 

de crise.  

À luz de tal panorama geral, de que forma se enquadram as FSS e os 

respetivos poderes de polícia? 

 

8. Reflexos da emergência na atuação da polícia administrativa  

8.1. Abordagem descritiva 

8.1.1. A especificidade policial  

As polícias administrativas constituem um caso especial dentro da 

Administração Pública já que, mesmo em tempo de normalidade, possuem uma 

característica intrínseca que lhes permite desviarem-se dos atos procedimentais 

definidos no CPA.  

Com efeito, as típicas medidas policiais de ação direta, bem como outras 

operações materiais que se impõem ao exercício das entidades de polícia, em 

função do seu imperativo constitucional de promoção da segurança interna e dos 

direitos dos cidadãos, não são suscetíveis de estar sujeitas, atendendo à sua 

natureza, a qualquer atividade procedimental tal qual definida no CPA, (sendo 

que não pode “a lei prever - tipificando - todos os modos de atuação da polícia”144, 

                                                           
apreensão desta figura, vide, entre todos, D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo…, 
cit., Vol. II, pp. 304 e segs. 

144  Henrique Dias da Silva, “O Código de Procedimento Administrativo e a atividade de polícia”, 
in Jurismat, n.º 2, 2013, pp. 161-198, p. 191. 
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pois cabe à polícia “fazer o que for necessário para assegurar”145 o cumprimento 

das funções que lhe são acometidas constitucionalmente). Assim, pode defender-

se que o CPA não é passível de se aplicar à atividade policial nestes termos, 

ficando esta diretamente vinculada, para além das designadas Leis Orgânicas das 

respetivas forças e serviços, aos mandamentos constitucionais (designadamente, 

aos arts. 266.º, n.º 2 e 272.º da CRP, que funcionam como cláusulas gerais)146, 

também vertidos nas normas iniciais do CPA (arts. 3.º a 19.º, que são diretamente 

aplicáveis às entidades policiais por meio do art. 2.º, n.º 3). Como nos indicam J. 

J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA: “os princípios materiais e 

constitucionais de polícia (...) são medidas normativas de orientação das próprias 

medidas de polícia”147 (itálico não nosso).  

É um facto que as típicas medidas de polícia, como sejam as ações de 

execução em ação direta (ou incidentes de polícia) relacionadas com a coação física 

ou o uso de armas (pense-se numa detenção de um indivíduo que está a causar 

distúrbios na via pública) têm naturalmente de ser adotadas no momento, sem 

que seja possível a realização da detalhada formalização do iter procedimental 

descrito no CPA. Estas podem, contudo, distinguir-se das medidas policiais que 

visam dar concretização a um ato administrativo prévio (o ato exequendo), aí se 

podendo defender que essa previedade se insere já num tipo de procedimento 

administrativo, ainda que naturalmente menos robusto (pense-se no 

cumprimento policial de um mandato de captura).  

Ainda assim, a certeza é a de que se deve proceder a uma interpretação 

teleológica do art. 2.º, n.º 1 do CPA, de modo a que dele não tomem parte as 

entidades administrativas policiais, se não sempre, ao menos quando ajam em 

ação direta.  

                                                           
145 H. Dias da Silva, op. cit., loc. cit.  

146 H. Dias da Silva, op. cit., loc. cit.  

147 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição…, cit., Vol. II, p. 861.  
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Destarte, se, mesmo em tempo de normalidade, as mais das vezes, não é 

possível aplicar os postulados normativos da Parte III do CPA à atividade policial, 

não se pode dizer que o estado de necessidade administrativo decorrente da 

calamidade pública importe às polícias uma alteração relevante do paradigma 

procedimental. Nem no sentido da supressão de atos do procedimento, nem, 

muito menos, no sentido inverso, da expansão. As polícias mantêm a sua condição 

intrínseca de aplicação de medidas sem precedência de procedimento 

(administrativo). Pode até dizer-se que tal aspeto assume agora relevância 

decisiva, face à situação de crise sanitária que promove a necessidade de respostas 

urgentes, em tempo útil, aos comportamentos dos cidadãos que se mostrem 

atentatórios da segurança sanitária e do direito à saúde dos portugueses (bens 

jurídico-constitucionalmente relevantes - art. 9.º, al. b) e art. 64.º da CRP).  

 

8.1.2. A emergência de novas atribuições policiais 

A pressão dos factos demanda uma diferente compreensão do ordenamento 

jurídico148. 

O fator anteriormente exposto acaba por explicar a expansão de 

competências conferida às polícias administrativas (forças e serviços de 

segurança), promovida à semelhança do que aconteceu, como se viu em 7.1, com 

outros setores da Administração. Sem que haja violação do princípio da tipicidade 

(art. 272.º, n.º 2 da CRP), pois que às Leis Orgânicas das típicas forças e serviços 

de segurança se juntam, agora, as normas consagradas nos decretos de execução, 

que fundamentam (a este ponto da análise, de um prisma estritamente formal-

legal) a legitimidade das novas medidas adotadas pelas polícias em tempos de 

exceção149, os decretos de execução do estado de emergência integram 

                                                           
148 D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, O Estado de Necessidade…, cit., p. 456.  

149 Com efeito, como aponta o 1.º Relatório da EMEE, p. 42: “com a declaração do estado de 
emergência e respetiva regulamentação, as forças e serviços de segurança (FSS) adotaram 
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competências inovadoras a atribuir às forças e serviços de polícia150 (ainda que de 

natureza excecional, naturalmente) no sentido de as munir de meios práticos 

capazes de restringir a ação dos cidadãos quando esta colida com a proteção dos 

bens jurídico-constitucionais e sociais fundamentais que se encontram em risco, 

contribuindo para a sua degradação, designadamente a saúde pública e a 

segurança sanitária. Aí, os meios de coercibilidade que lhes são conferidos (a 

acrescentar aos de que dispõem em tempo de normalidade) e a sempre inevitável 

margem de discricionariedade imputada ao funcionamento policial parecem 

conferir-lhes instrumentos bastantes para uma ação tempestiva, adequada e, 

consequentemente, eficaz. 

Aliás, diga-se que é pressuposto da existência de um estado de exceção 

constitucional a insuficiência da “ameaça ou lesão de bens constitucionais que 

possam ser defendidos através de medidas normais de polícia”151. A ameaça “deve 

ser de tal modo “grave” que não é possível combatê-la a não ser através dos meios 

extraordinários do estado de sítio ou do estado de emergência”152, devendo, 

portanto, entender-se que o extravasamento das competências normais das 

entidades policiais administrativas deve acompanhar de perto a declaração do 

estado de emergência constitucional.  

Quando o Governo convoca as forças policiais para a repressão da situação 

de crise constitucional-social está, nas palavras de J. BACELAR GOUVEIA, a 

fazer “uso do poder administrativo civil”153, no quadro daquilo a que apelida de 

                                                           
procedimentos e montaram operações de grande envergadura e exigência operacional, no sentido 
da implementação e fiscalização do cumprimento das regras e medidas do referido Decreto (...)”.  

150 Esta circunstância resulta igualmente, ainda que a escolha de palavras do legislador não seja de 
aplaudir, do art. 19.º da LRESEE.  

151 G. Canotilho, Direito Constitucional…, cit., p. 1159.  

152 G. Canotilho, op. cit., loc. cit.  

153 J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 56. 
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estado de exceção policial (por contraposição ao militar, porventura este último 

tendo cabimento numa situação de decretação do estado de sítio154). 

 

8.1.3 As medidas policiais no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março 

Neste sentido, pode observar-se no Decreto de execução n.º 2-A/2020, de 20 

de março, a consagração expressa, excecional de várias medidas de polícia, a 

propósito do art. 32.º: 

a) desde logo, o encerramento compulsivo dos estabelecimentos155 e o 

cessamento das atividades previstas no Anexo I (al. a)). Trata-se de um verdadeiro 

ato jurídico (administrativo) limitativo de teor repressivo, traduzido numa ordem 

policial.  

b) depois, a detenção pelo crime de desobediência por violação do disposto 

nos arts. 3.º, e 7.º a 9.º156 (al. b)). A qualificação desta medida difere da que foi dada 

à medida anterior, já que aqui, tratando-se ainda de um ato jurídico limitativo-

repressivo, está em causa uma medida policial de reação (coação direta), 

tratando-se de uma detenção do cidadão prevaricador no caso de violação do art. 

3.º ou uma detenção do proprietário ou responsável pelo estabelecimento em 

relação aos arts. 7.º a 9.º. Este deve ser encarado como um poder de natureza 

subsidiária, pois que, em relação aos estabelecimentos e atividades, só se deve 

                                                           
154 Art. 8.º, n.º 2 e art. 14.º, n.º 1, al. e), ambos da LRESEE. 

155 Destacado no relatório setorial da PSP anexo ao 1.º Relatório da EMEE, p. 74. Da mesma forma, 
o relatório setorial da GNR, p. 64. 

156 Como consta do relatório setorial da PSP anexo ao 1.º Relatório da EMEE, p. 74. Da mesma 
forma, o relatório setorial da GNR, pp. 63 e 64.   

Quanto à violação do dever de proteção especial (art. 4.º) e do dever geral de recolhimento 
domiciliário (art. 5.º), não abrangidos pela al. b) do n.º 1 do art. 32.º do Decreto de execução n.º 2-
A/2020 (nem pelos dois subsequentes Decretos, diga-se), gerou-se a dúvida quanto à respetiva 
punição. A esse respeito, conforme se pode ler no 1.º Relatório da EMEE (p. 46), “as FSS seguiram 
o entendimento que a violação dos deveres consagrados nos artigos 4.º e 5.º está, igualmente, sujeita 
à punição por desobediência, o qual nem sempre teve acolhimento pelos órgãos judiciários”.  
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proceder à detenção do proprietário ou responsável pelo estabelecimento ou 

atividade quando este se recusa voluntariamente a encerrar aquele ou esta 

(devendo, antes, caber lugar à aplicação da medida cominada na alínea anterior, 

aqui se fundamentando a alusão à figura da reação, pois que se trata de uma reação 

policial ao não acatamento da ordem policial; este mesmo raciocínio vale, mutatis 

mutandis, para o cenário seguinte); no que concerne aos cidadãos, a solução é 

semelhante: as entidades policiais deverão, primeiro, emanar “ordens legítimas” 

(primeira parte da al. b)) no sentido do recolhimento do cidadão prevaricador, e 

só depois proceder à respetiva detenção por violação do art. 3.º, 4.º ou 5.º, em caso 

de não acatamento. Far-se-á, a propósito da abordagem ao Decreto n.º 2-B/2020, 

uma análise um pouco mais funda destas “ordens legítimas”.  

c) em seguida, o “aconselhamento da não concentração de pessoas na via 

pública” e a “recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral 

do recolhimento domiciliário” (als. c) e d)). Na verdade, tratam-se de medidas de 

polícia ainda de teor limitativo, embora este tome aqui menor intensidade. 

Configuram aquilo a que podemos chamar de atos jurídicos de advertência, que 

abrem espaço, ainda, a que o cidadão possa ter o poder de se decidir pelo 

respetivo acatamento ou desrespeito. Estes “aconselhamentos” e 

“recomendações”, de teor eminentemente pedagógico ou cívico constituíram a 

pedra-de-toque da estratégia governamental no combate à calamidade pública157. 

Com efeito, já em tempos de normalidade se vem impondo esta específica 

atribuição às FSS, designadamente à PSP e à GNR, em cujas LO podemos 

observar, em ambas nos termos do art. 3.º, n.º 2, al. q), que: “constituem 

atribuições [da PSP e da GNR] contribuir para a formação e informação em 

matéria de segurança dos cidadãos”. Naturalmente, só os atos jurídico-policiais 

(administrativos) que consistam em “recomendações” ou “aconselhamentos”, ou 

                                                           
157 Como se pode ler no 1.º Relatório da EMEE, p. 41, “o Governo optou por uma abordagem 

pedagógica, assente em informação verdadeira e esclarecida, por uma comunicação constante sobre 
a evolução da situação epidemiológica, sobre as medidas de contenção e as restrições adotadas, 
alertando igualmente para as eventuais consequências do seu incumprimento”.  
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outras designações paralelas, podem concorrer para a prossecução com sucesso 

desta atribuição (nunca uma ordem policial de detenção, por exemplo). 

Atribuição essa que, uma vez verificada, pode também ela concorrer para a 

prossecução de várias outras (pense-se no caso de um agente da PSP que, fora do 

quadro do estado de emergência, aconselha um automobilista a ir por esta estrada 

em vez daquela, já que na segunda se encontra uma árvore na iminência de cair 

para a estrada. Neste caso, para além de dar cumprimento, nos termos gerais da 

LOPSP, à al. p) do n.º 2 do art. 3.º, o agente promove “a segurança e a proteção 

das pessoas” (al. b)) e garante “as condições de segurança que permit[e]m o 

exercício dos direitos e liberdades [no caso, a liberdade de circulação, ou o direito 

de deslocação (art. 44.º, n.º 1 da CRP)]” (al. a)). Acrescente-se, ainda, que, não 

raras vezes, a emissão, em substituição, de recomendações ou aconselhamentos, 

face a ordens policiais de detenção, ou outro tipo de ordens, acaba por ser decisiva 

para dar cumprimento ao princípio da proporcionalidade. De facto, quando fosse 

manifesto, e. g., que o motivo da violação por um qualquer cidadão do dever geral 

de recolhimento domiciliário decorresse somente de falta de informação não 

censurável ou descuido (por exemplo, uma saída para praticar exercício físico que, 

nos termos dos arts. 4.º, n.º 2, al. d) dos Decretos n.º 2-A, 2-B e 2-C/2020, 

ultrapasse a curta duração) e o agente policial percebesse pelo contexto e 

abordagem do cidadão que este não iria oferecer problemas de maior em relação 

a voltar a recolher-se em casa, qualquer medida policial tomada que não a mera 

recomendação sempre se terá como excessiva e, com isso, violadora do princípio 

da proporcionalidade (pois que a pedagogia, uma vez eficaz, sempre se preferirá 

à coerção158 - subprincípio da idoneidade). Residirá aqui a magna importância dos 

atos jurídicos policiais relacionados com a figura da advertência.  

                                                           
158 Neste sentido, e bem, se pode ler no 1.º Relatório da EMEE, p. 47, que: “(...) o Governo 

considera preferível, se se mantiver eficaz, o aconselhamento em vez da punição; a adesão em vez 
de repressão”. Questiona-se o emprego do termo punição, já que, como indicado no texto, a 
recomendação ou o aconselhamento constituem já (dependendo, naturalmente, do contexto 
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Daqui decorre, como se exaltará infra (8.2), a atividade de polícia 

desenvolvida na pendência do estado de emergência veio demonstrar a 

viabilidade da dimensão positiva (prestacional, se quisermos) exposta supra (1.3), 

e que decorre, aqui, da adoção de atos dirigidos à adesão do cidadão e não 

meramente autoritários, repressivos ou punitivos. Com efeito, vinculando a CRP 

as autoridades policiais à defesa e garantia dos direitos dos cidadãos, não se deve 

olhar para os poderes públicos policiais (FSS) como meros repressores de danos 

sociais, mas como, para além disso, promotores de direitos privados. Nesse 

sentido, deve entender-se que ao preencher o conteúdo positivo da atuação 

policial, as “atuações positivas de caráter informativo e assistencial”159, de que são 

exemplos acabados as medidas de recomendação e aconselhamento desenvolvidas 

à luz dos decretos governamentais de execução do estado de emergência, devem 

aí tomar parte integrante.  

Existem, ainda, medidas que podem eventualmente decorrer de forma 

indireta de certas disposições dos decretos de execução (de todos os três, não 

apenas deste primeiro)160 (sem que se coloque em causa a sua legitimidade formal, 

pelas razões indicadas a propósito da configuração do princípio da tipicidade) 

como é o caso: 

                                                           
prático e sobretudo do animus policial, mas parte-se deste princípio) um ato jurídico policial 
limitativo (e, por isso, em certo sentido uma punição), na modalidade de advertência.  

159 J. Silva Sampaio, O Dever de proteção…, cit., p. 48. 

160 Neste sentido, o 1.º Relatório da EMEE, p. 42: “Foram desenvolvidas diversas ações de 
fiscalização de trânsito nos principais eixos rodoviários da área de responsabilidade de cada uma das 
forças de segurança, especialmente direcionadas para a fiscalização da finalidade das deslocações 
dos condutores, (...). Procedeu-se a uma monitorização dos locais que propiciam normalmente a 
aglomeração de pessoas, tais como parques públicos, praças das principais cidades, a orla marítima 
ou zonas fluviais, estações rodoviárias e ferroviárias, em especial as gares e interfaces de maior 
dimensão destinadas às viagens de médio e longo curso, bem como à fiscalização de 
estabelecimentos comerciais em laboração”.  
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a) das medidas policiais de controlo, como as operações materiais de 

vigilância (as aludidas patrulhas)161 do cumprimento dos deveres162 postulados 

nos arts. 3.º a 5.º, ou verificação da identidade dos transeuntes (de modo a 

descortinar se, tendo em conta os registos dos infetados, se está perante uma 

violação do confinamento obrigatório163, por exemplo) ou o destino dos 

condutores (de modo a perceber se cumprem as exceções ao dever geral de 

recolhimento domiciliário ou o dever especial de proteção)164;  

                                                           
161 Nos termos do relatório setorial da GNR constante do 1.º Relatório da EMEE, p. 65, contam-se 

como exemplos de atuações policiais daquele órgão: “o emprego de meios de vigilância aérea não 
tripulados para comunicar mensagens de som à população por todo o País e para reforçar as 
operações de vigilância na fronteira terrestre e na cerca sanitária de Ovar; o empenhamento de 
binómios cinotécnicos e o patrulhamento a cavalo nos locais habituais de passeio e de maior 
ajuntamento populacional, com especial incidência aos fins-de-semana; a realização de ações de 
acompanhamento e desembaraçamento de trânsito por forma a garantir a segurança dos cidadãos e 
a eficácia do fluxo de material crítico até ao seu local de destino”.  

Quanto à PSP, o respetivo relatório (pp. 74 e 75) setorial destaca, e.g.: “desenvolver operações de 
fiscalização de trânsito nos principais eixos rodoviários da área de responsabilidade da PSP, 
devidamente planeadas e especialmente direcionadas para a fiscalização das finalidades intrínsecas 
às deslocações dos condutores; monitorização dos locais que propiciam normalmente a 
aglomeração de pessoas, tais como parques públicos, praças das principais cidades, a orla marítima 
ou zonas fluviais; monitorização de estações rodoviárias e ferroviárias, em especial as gares e 
interfaces de maior dimensão e destinadas às viagens de médio e longo curso”. 

162 Em termos dogmáticos, J. Bacelar Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 55, enquadra estes 
deveres (de caráter geral) - embora a eles se não referindo diretamente, naturalmente - como um 
tipo de “intervenção material de atenuação (...) das normas que defendem a esfera comunitária [face 
aos poderes públicos]”.  

163 “Neste sentido, foi operacionalizada a elaboração pelas autoridades de saúde de listas 
nominativas de pessoas sujeitas a confinamento obrigatório, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto n.º 2- A/2020, de 20 de março. As referidas listas destinam-se, tão-só, a serem do 
conhecimento das forças e serviços de segurança e somente para efeitos de fiscalização” (1.º 
Relatório da EMEE, p. 56).   

164 Na pendência da primeira fase de estado de emergência, segundo o 1.º Relatório da EMEE, p. 
56, foi “debatida a necessidade de se criar um sistema declarativo, semelhante ao existente noutros 
países europeus, que servisse de prova dos motivos justificativos das deslocações da população e de 
fundamento à punição dos prevaricadores (...). Contudo, prevaleceu [por esta altura, já que se viria, 
já na segunda fase do estado de emergência, a mudar de orientação] o entendimento segundo o qual 
se mostra inadequada a duplicação de soluções estranhas, descontextualizando-as dos princípios 
orientadores dos respetivos ordenamentos jurídicos”.  
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b) das medidas policiais de controlo, como as operações materiais de 

vigilância do cumprimento dos deveres fixados no art. 17.º, n.º 2.  

c) da “reposição do controlo documental de pessoas nas fronteiras internas 

[terrestres]”, como refere o SEF no seu relatório setorial anexo ao 1.º Relatório da 

EMEE. Está em causa um reforço intenso de poderes de polícia do SEF, face ao 

paradigma de normalidade (o art. 28.º do Regulamento (UE) 2016/399), 

traduzido numa autorização excecional para a prática de medidas policiais de tipo 

limitativo, consubstanciadas  em operações materiais de verificação da identidade 

(e outros documentos) que tem como fundamento a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-B/2020, de 16 março (que não perdeu validade em face da 

decretação do estado de emergência constitucional que veio a ocorrer dois dias 

depois, quer através da ratificação165 expressa do Presidente da República nos 

termos do art. 7.º do Decreto presidencial n.º 14-A/2020, de 18 de março, quer 

por meio do art. 34.º do Decreto de execução do estado de emergência n.º 2-

A/2020, de 20 de março.  

 

8.1.4. O Decreto n.º 2-B/2020 e o reforço de competências 

No que tange ao Decreto de execução n.º 2-B/2020, de 2 de abril, podem 

verificar-se algumas importantes alterações. As competências para a emanação de 

ordens policiais no sentido do encerramento de estabelecimentos, cessação de 

atividades e detenção pelo crime de desobediência vêm agora referidas nas als. b) 

e d) do n.º 1 do art. 43.º, o que não coíbe o legislador de exceção de muscular os 

poderes de polícia (já de si reforçados a propósito do Decreto antecedente). 

Verifica-se, nesses termos: 

                                                           
165 Deixamos à consideração dos especialistas as teses acerca da validade jurídico-constitucional 

desta ratificação…  
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a) apesar da igual manutenção da lógica pedagógica (al. a), al. e) e f) do n.º 

1), uma inovação na segunda parte da al. e), podendo esta interpretar-se seguindo 

duas distintas vias: como se passando a permitir, de forma expressa, pequenos 

aglomerados até 5 pessoas (nesse sentido, uma “restrição” menos intensa (face à 

“homónima” al. c) do n.º 1 do art. 32.º do Decreto de execução precedente) do 

direito de reunião, na medida em que é apontado um quantum de tolerância, 

direito esse por esta data suspenso (parcialmente) nos termos do art. 4.º, al. e) do 

Decreto presidencial n.º 17-A/2020, de 2 de abril). A tolerância policial alarga-se 

face a aglomerados superiores a 5 pessoas conquanto pertençam estas a um 

mesmo agregado familiar; por outro lado, na medida em que na al. e) do n.º 1 do 

art. 43.º (por oposição à homónima alínea do Decreto anterior, na qual o 

legislador é silente) se prevê a dispersão de aglomerados que extravasem as cinco 

pessoas, pode configurar-se aqui a atribuição de um novo poder policial. Às 

polícias é agora permitida expressamente a prática de atos jurídicos limitativos-

repressivos (emanação de ordens policiais) no sentido da dissolução de 

concentrações superiores a cinco pessoas. Somos de entender que deve ser esta 

segunda via interpretativa a prevalecer, pois que muito embora sabendo que não 

tem de existir uma configuração exaustiva das medidas policiais, trata-se aqui de 

uma atribuição específica, pormenorizada (configurando o legislador o próprio 

número acima do qual podem as polícias proceder à ordem policial de dispersão) 

que, por via disso mesmo, nem do próprio espírito do Decreto antecedente podia 

ser retirada (como poderia “entregar-se” o condão de determinar o número acima 

do qual estariam habilitadas a proceder às ordens de dispersão, sem que com tanto 

se violasse o princípio da tipicidade?). Tratar-se-ia, caso contrário, da atribuição 

de uma margem inadmissível de discricionariedade às autoridades policiais. Estas, 

ao abrigo da al. c) do art. 32.º, n.º 1 do Decreto n.º 2-A/2020, deparando-se com 

concentrações de cidadãos, poderiam somente proceder aos atos jurídicos de 

advertência (emanação de recomendações, recomendações estas que, uma vez 

não acatadas, legitimariam as FSS a proceder às detenções). Esta interpretação 

ganha força, diga-se, quando sobreposta ao paradigma da atividade policial 
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pedagógica, à luz da qual, como se viu, será sempre preferível, se viável, a 

recomendação à coerção;  

b) um controlo policial intensificado em termos de quantidade, alargando-se 

o leque de entidades competentes para a fiscalização da execução do Decreto às 

polícias municipais (epígrafe do n.º 1)166 e, ainda, às juntas de freguesia (n.º 2, 

competências à base do aconselhamento e recomendação junto dos cidadãos, e 

comunicação com as FSS para que estas possam praticar as medidas que apenas a 

si competem, designadamente o encerramento de estabelecimentos e a cessação 

de atividades mencionadas no Anexo I do Decreto - al. c) do n.º 2); 

c) a propósito da al. c) do n.º 1 do art. 43.º, resulta de uma separação face ao 

disposto na al. d) do presente Decreto (na versão antecedente, estavam as duas 

alíneas aglutinadas numa só). Neste caso, as razões serão, provavelmente, não 

mais do que de clareza linguística. Trata-se de um poder de polícia que estava já 

tipificado no Decreto n.º 2-A/2020, que agora se analisa de forma mais detalhada. 

Aplica-se em geral a toda a atividade de polícia relacionada com a reação perante 

a violação pelos cidadãos do dever especial de proteção, do dever geral de 

recolhimento obrigatório e do dever de confinamento obrigatório. Está em causa 

uma medida de polícia que se pode qualificar como um ato jurídico limitativo-

repressivo, consubstanciado numa ordem policial atinente ao regresso do cidadão 

prevaricador ao respetivo domicílio167, repondo assim o cumprimento do seu 

dever (seja ele de que natureza for). Esta é uma atuação intermédia das FSS, pois 

que se coloca entre as advertências (recomendações ou aconselhamentos) e as 

                                                           
166 Que, embora não constituindo tradicionalmente FSS (aparecem de forma sistemática fora 

dessa zona na CRP), o art. 25.º da LSI a elas não se refere, e na respetiva LO, art. 2.º, n.º 2 diz-se que 
estas apenas “cooperam com as forças de segurança”. 

167 A grande diferença face às ordens policiais de dispersão constantes da análise da alínea a) reside 
precisamente no aspeto de que aquelas não implicam, necessariamente, um mandamento policial 
de recolha ao domicílio. A ordem policial, sendo de mera dispersão, esgota-se na adoção pelos 
cidadãos de comportamentos que permitam denotar a dissolução da concentração de pessoas 
existente no momento da emanação da ordem policial. 
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detenções (medidas de reação em coação direta). De notar que as “ordens 

legítimas” não devem ser aplicadas com o mesmo animus policial face a todos os 

deveres referidos. Estando em causa uma situação de violação do dever de 

confinamento obrigatório, porque esse facto importa, à partida, um perigo 

acentuado para a saúde pública, o agente policial poderá passar mais rapidamente 

da ordem policial de recolhimento ao domicílio para a detenção. Nesse sentido, 

nem sequer passará pela fase da advertência, que se situa no início da cadeia168, 

verificada a urgência da eliminação de violação do dever que incumbe ao agente, 

em função da proteção da saúde pública. Como se disse, as “ordens legítimas” 

situam-se antes das detenções pelo crime de desobediência, sendo esta a medida 

policial a aplicar quando o cidadão não respeite (pelo menos reiteradamente) a 

ordem policial de recolha ao respetivo domicílio169. Esta sequência deve aplicar-se 

com relação aos três deveres aludidos e não apenas ao dever de confinamento 

obrigatório170. Termina-se esta análise afirmando-se que, no cumprimento 

daquela sequência ordenada a que se aludiu (advertência - ordem - detenção) a 

aplicação desta  al. c) do n.º 1 do art. 43.º deve ser muito bem temperada com a al. 

a) (que, numa leitura sistemática, contrapondo-a à al. f), se parece aplicar também 

a todos os tipos de deveres de recolha domiciliária que vinculam os cidadãos), pois 

que, como defendido, a coerção (e, em geral, atos jurídicos de índole mais 

                                                           
168 Exemplo disto mesmo é a referência do Governo da República no 2.º Relatório da EMEE, p. 47: 

“(...) foi cometida às forças e serviços de segurança e à polícia municipal a competência de 
aconselhamento, recomendação, emanação de ordens legítimas e encerramento de 
estabelecimentos, com vista a fazer cumprir o normativo imposto, sob pena de, em caso de não 
acatamento das ordens emanadas pelas autoridades, os cidadãos incorrerem no crime de 
desobediência”.  

169 Nos termos do art. 5.º, n.º 1 da LSI, “Os cidadãos têm o dever de colaborar na prossecução dos 
fins de segurança interna, (...) acatando ordens e mandados legítimos das autoridades (...)”. 
Disposição reforçada, em tempos de exceção, pelos arts. 33.º, 44.º e 47.º dos Decretos de execução 
n.º 2-A, 2-B e 2-C, respetivamente, em que se diz, no essencial, que “durante o período de vigência 
do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm o dever de colaboração, 
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela 
segurança, proteção civil e saúde pública (...)” (formulação do art. 47.º do terceiro e último Decreto 
de execução). 

170 Neste sentido, o próprio espírito do art. 7.º da LRESEE.  
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limitativa e autoritária do que a mera advertência) só deve caber quando a 

recomendação ou o aconselhamento se não revelarem eficazes.  

Verifica-se, portanto, com o advento do Decreto n.º 2-B/2020, um reforço 

geral dos poderes de polícia (que estavam já reforçados, em face do contexto de 

crise), pelas razões expostas em a) e b), sem se descurar, contudo, a vertente 

pedagógica, pois que continuam a estar bem latentes, na economia do art. 43.º, as 

als. a), e) e f), que nos elucubram para essa ordem de preferência que se entendeu 

dever (e bem) comandar a atuação policial: onde cabe a informação e a 

colaboração, não deve (não pode, acrescentamos) haver lugar ao uso de meios 

mais autoritários, como as ordens policiais ou o uso da força (coação (física) 

direta)171.  

Nota, ainda, para o art. 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, que resultou na 

imposição de uma proibição geral (admitiu exceções) à circulação dos cidadãos 

envolvendo a saída do concelho de residência habitual entre as 00H do dia 9 de 

abril e as 00H do dia 13 de abril. Esta medida legislativa, visando conter os perigos 

de uma violação em massa do confinamento pelos cidadãos tendo em conta o 

período pascal (reencontro dos membros dos agregados familiares), tem como 

efeito automático o reforço das medidas policiais de controlo e vigilância pelas 

FSS172 (referidas supra a propósito das medidas indiretas decorrentes do 

postulado nos Decretos de execução). 

                                                           
171 Isto mesmo surge comprovado, e.g., no relatório setorial da GNR anexo ao 2.º Relatório da 

EMEE, p. 93: Na sequência do Decreto n.º 2-B/2020, de 02 de abril, a GNR planeou e implementou 
a Operação COVID-19 Recolhimento Geral, de 03 a 08 de abril 2020, com os seguintes objetivos: 
(...) O incremento de ações de sensibilização e de aconselhamento à comunidade local sobre o dever 
especial de proteção e do dever geral de recolhimento (...)”.  

172 Leia-se, novamente, o relatório setorial da GNR anexo ao 2.º Relatório da EMEE, p. 94: “Ações 
de fiscalização nos principais eixos rodoviários de acesso a locais nacionais de culto religioso cristão 
durante o Domingo de Ramos, a 05 de abril de 2020 (...)”, ou a própria operação específica COVID-
19 Páscoa em Casa que a GNR montou face às celebrações pascais, entre 9 e 13 de abril (p. 96), com 
uma série de atuações aí descritas, resultando em 6 153 ações de patrulhamento, dos mais diversos 
tipos, e 74 314 cidadãos fiscalizados (pp. 98 e 99). 
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8.1.5. A renovação na continuidade pelo Decreto n.º 2-C/2020 

Em relação ao último Decreto governamental que deu execução à (terceira) 

declaração de estado de emergência, o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, este 

manteve praticamente inalteradas as atribuições de polícia, com dois aspetos 

salientes: 

a) em primeiro lugar, a formulação da al. e) do n.º 1 do art. 46.º contém uma 

nova exceção ao exercício do poder policial de dispersão das concentrações 

superiores a cinco pessoas: trata-se de uma exceção importante na medida em o 

legislador remete para uma formulação algo aberta, ainda que de teor residual: 

“outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou 

necessidade impreterível, desde que devidamente justificados” (art. 5.º, n.º 1, al. 

u), para o qual remete a al. e) do n.º 1 do art. 46.º); 

b) depois, ex vi do n.º 6 do citado art. 46.º, às FSS são atribuídas 

competências no sentido de co-organizar e co-determinar (em cooperação com 

as centrais sindicais), atendendo às normas de proteção e promoção da segurança 

sanitária “a participação dos cidadãos nas atividades relativas à celebração do Dia 

do Trabalhador”. Entender-se-ia que, na decorrência do contexto (em que a 

manifestação em causa assenta numa realidade social não abstraída da crise 

sanitária) e do próprio espírito do Decreto n.º 2-C/2020 que (à semelhança dos 

seus antecedentes) se destina a regular e mitigar todas as situações da vida social 

que contribuam para o agravar da saúde pública, as polícias administrativas não 

necessitariam desta previsão expressa de ação neste específico dia 1 de maio de 

2020. Ainda assim, trata-se de uma norma relevante que passa à sociedade a ideia 

(caso esta ainda a não tenha apreendido…) de que as novas regras de exceção, face 

à crise sanitária em que mergulhamos, - e muito embora tenha sido permitida, 

pelo art. 5.º, n.º 1, al. t), a participação dos cidadãos nas cerimónias do Dia do 

Trabalhador -, são para ser cumpridas, independentemente do contexto exterior-

social que as envolva. Assim, desenvolveram as polícias, a propósito das 
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comemorações mencionadas, importantes tarefas de controlo, vigilância, 

patrulha, e eventuais outras medidas de polícias, necessárias, como ordens 

policiais de dispersão, recolha ao domicílio ou mesmo medidas policiais de reação 

(designadamente, detenções).  

Refira-se que a competência das FSS para desenvolver as atividades policiais 

pode interpretar-se como ainda encontrando respaldo nas próprias LO. Atente-

se, em relação à GNR, no art. 3.º, n.º 2, al. g) da LOGNR (e até no próprio n.º 1, 

al. q), do mesmo artigo, ainda que se pareça tratar de uma norma residual e 

sempre seja necessário o sopesamento do critério da proporcionalidade (em 

sentido amplo, art. 272.º, n.º 2 da CRP) do comando legal, não bastando à 

entidade policial o mero seguimento cego daquele). Quanto à PSP, a respetiva LO 

é mais clara, estabelecendo o legislador, no n.º 1 do art. 3.º, uma distinção de 

normatividade aplicável à PSP, consoante estejamos em período de normalidade 

institucional ou, pelo contrário, em situações de exceção. A propósito destas 

últimas, as atribuições da PSP são “as resultantes da legislação sobre a defesa 

nacional e sobre o estado de sítio e de emergência”. O que não nos impede, não 

obstante, tal como praticado a propósito da GNR, de encontrar ecos, previsões 

aproximadas, destinadas a vigorar na normalidade, das competências que foram 

acometidas à PSP na pendência do estado de emergência. De facto, sempre 

constitui competência da PSP, ainda que agora aparecendo revestida por maior 

músculo, em função das circunstâncias ligadas à crise sanitária e do subsequente 

decretar de estado de emergência, “garantir a ordem e a tranquilidade públicas e 

a segurança e a protecção das pessoas e dos bens” (art. 3.º, n.º 2, al. b)). Em relação 

ao SEF, pode apontar-se o art. 2.º, n.º 1, al. c) da LOSEF.  
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8.1.6. Os princípios fundamentais como importante temperamento das 

competências excecionais 

Sempre se tem como necessário, subjacente a todo este complexo 

emaranhado, descortinar a manutenção dos designados princípios fundamentais 

da atividade policial.  

Refira-se aí, sem dúvida, a exigência de cumprimento do princípio da 

tipicidade (n.º 2 do art. 272.º da CRP), que em certo sentido se vem já 

mencionando. Não houve lugar à preterição do princípio da tipicidade: as 

medidas de polícia continuam a apresentar-se em geral como típicas, porque 

fundadas em ato normativo prévio, ainda que esteja em causa uma legalidade 

excecional (tanto as medidas em si mesmas consideradas como os pressupostos 

legais de aplicação). As autoridades policiais parecem continuar somente a ter a 

seu cargo, tal qual em situação de normalidade, a faculdade de apreciar 

discricionariamente (desde que não de modo excessivo) as circunstâncias 

concretas de forma a avaliar a verificação dos pressupostos legais de aplicação da 

medida de polícia em causa.  

Não se descure, de resto, como se teve a oportunidade de clarificar supra, que 

a tipicidade não é - não pode ser - exaustiva, no sentido de levar à determinação 

de todas as medidas de polícia de exercício possível. Com efeito, “dada a 

imprevisibilidade de todas as circunstâncias em que perigos de tais ofensas exigem 

acções policiais preventivas, a natureza das coisas impede uma tipificação 

normativa que ligue todas as formas da conduta policial a pressupostos 

determinados” (sublinhado nosso)173. Ainda assim, deve a precedência de lei 

materializar-se em atribuições com “conteúdo suficientemente definido na lei”174, 

                                                           
173 Votos de vencido do Juiz Conselheiro Sousa Brito aos Acs. do TC n.º 156/91, 158/91 e 160/91, 

de 24/04/1991.  

174 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição…, cit., Vol. II, p. 860; Ac. do TC n.º 479/94, de 
07/07/1994. 
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no sentido em que, adotando as FSS atuações policiais que não estejam 

expressamente previstas nos decretos de execução, têm estas de buscar 

fundamento substancial nas normas que contenham medidas policiais abstrata e 

globalmente consideradas, precisamente assim contempladas de modo a 

considerar a intrínseca condição policial de submissão à imprevisibilidade. É o caso 

da aludida norma que prevê a dispersão de grupos superiores de 5 pessoas (art. 

43.º, n.º 1, al. e) do Decreto do Governo n.º 2-A/2020): as medidas policiais que 

sejam tomadas a esse título ainda se encontram cobertas pela tipicidade legal (ou 

precedência de lei).  

Uma nota, no entanto, para a queda na subjetividade que ainda se pôde 

observar em alguns momentos na consagração das normas constantes dos 

decretos governamentais de execução. Aponte-se o exemplo da permissão de 

deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre e de 

atividade física175 (art. 4.º, n.º 2, al. d), dos decretos n.º 2-A, 2-B e 2-C/2020). A 

escolha da expressão “curta duração” sem que se proceda a um qualquer tipo de 

balizamento temporal pode tornar a consequente medida policial de controlo, ou, 

ao menos, o animus policial com o qual são tomadas as medidas excessivamente 

subjetivo, o que acaba minando o princípio da tipicidade, podendo até ter 

propiciado o dimanar de ordens ilegais já que, abrindo-se de tal forma, com toda 

esta subjetividade, caminho à discricionariedade policial, a via fica aberta a que 

                                                           
175 O “problema” não é descortinado por nós, mas antes expressamente apontado no relatório 

setorial da PSP anexo ao 2.º Relatório da EMEE, p. 135: “Na atuação policial foi sentida a 
necessidade de uma definição mais objetiva das restrições quanto às exceções previstas nos artigos 
4.º e 5.º do Decreto n.º 2-B/2020 de 2 de abril, por exemplo nas deslocações de curta duração, para 
efeitos de fruição de momentos ao ar livre e nas deslocações de curta duração para efeitos de 
atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva (como se aferia a curta 
duração em ambas as situações?)”.  

Outros exemplos podem apontar-se: é o caso das “outras atividades de natureza análoga ou por 
outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados [o 
legislador parece confiar demasiado no bom senso das autoridades policiais na tarefa de elucubração 
desses “motivos de força maior ou necessidade impreterível” e consequente justificação]” (art. 4.º, 
n.º 2, al f.) dos três decretos).   
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existam medidas tomadas para lá dos limites legais (podendo, aqui, falar-se, em 

virtude da eventual infeliz linguística do legislador, até de um ultrapassar do 

espírito deste).  

Uma parte substancial das atribuições de competências às FSS nos termos 

dos Decretos governamentais de execução constam da LSI tipificadas como 

medidas de polícia. Destacam-se, ex vi do art. 28.º, “a identificação de pessoas 

suspeitas que se encontrem ou circulem em lugar público, aberto ao público ou 

sujeito a vigilância policial (al. a)); a interdição temporária de acesso e circulação 

de pessoas e meios de transporte a local, via terrestre, fluvial, marítima ou aérea 

(al b)); “a evacuação ou abandono temporários de locais ou meios de transporte 

(al. c))”, ou, nos termos do art. 29.º, al. c) (sendo considerada uma medida especial 

de polícia), “a realização de acções de fiscalização em estabelecimentos e outros 

locais públicos ou abertos ao público”.  

Ainda assim, trata-se de medidas que, em circunstâncias de normalidade, 

dado restringirem intensamente direitos, liberdades e garantias, não seriam 

admitidas. Necessitam, portanto, de uma forte base jurídico-constitucional (a 

decretação e respetiva execução por Decreto do estado de emergência 

constitucional) sendo que ainda aí se não dispensa o imperativo de 

proporcionalidade (art. 19.º, n.º 4 e n.º 8 da CRP e n.º 2, in fine, do art. 272.º da 

CRP, e art. 19.º da LRESEE), que devem aliás maximizar176. É nesse sentido que 

se deve entender que as FSS continuam, no desenvolver da sua função, 

naturalmente adstritas ao cumprimento do art. 272.º, n.º 2, in fine da CRP, pois 

que o instaurar do próprio regime do estado de exceção constitucional pressupõe, 

                                                           
176 E não se oblitere que, mesmo em estado de necessidade, independentemente da existência dos 

postulados do n.º 4 e 8 do art. 19.º da CRP e do art. 19.º da LRESEE, a Administração sempre vê 
obrigada a tomar medidas “adequadas às circunstâncias factuais, adequação que deve ser vista em 
razão do tempo [urgência: urge não cumprir as regras legais-formais de procedimento em face do 
perigo atual e iminente que ameaça o bem jurídico de interesse público] e do espaço - princípio da 
proporcionalidade na sua faceta de adequação”, D. Freitas do Amaral e M.ª da Glória Garcia, O 
Estado de Necessidade…, cit., p. 474. 
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como se viu, a não eliminação do critério da proporcionalidade na adoção dos 

meios utilizados (ou a utilizar) para a execução (recorrendo à formulação textual 

do n.º 4 do art. 19.º da CRP) do estado de emergência.  

A própria LSI indica, desenvolvendo o mandamento constitucional do art. 

272.º, n.º 2, que “as medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo ser 

utilizadas para além do estritamente necessário e obedecendo a exigências de 

adequação e proporcionalidade” (art. 2.º, n.º 2) e que “as medidas de polícia só 

são aplicáveis (...) sempre que tal se revele necessário, pelo período de tempo 

estritamente indispensável para garantir a segurança e a protecção de pessoas e 

bens e desde que haja indícios fundados de preparação de atividade criminosa ou 

de perturbação séria ou violenta da ordem pública (art. 30.º)”. 

A LSI concretiza, em nosso entender de forma feliz, a exigência de 

proporcionalidade, que mesmo em tempos de exceção se deve aplicar à atividade 

excecional (pois que o próprio espírito da LSI se destina a dispor sobre ameaças 

graves - como é sem dúvida esta com que nos deparamos - à segurança interna: 

veja-se, e.g., o seu art. 13.º, n.º 1). Ficamos a saber, numa formulação mais clara 

do que o disposto constitucionalmente - e por isso menos dada a dissensos 

interpretativos -, que se devem aplicar à atividade policial - em qualquer 

circunstância - os três subprincípios desenvolvidos classicamente pela doutrina e 

jurisprudência (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), 

para além de tomarmos contacto com exigências que poderiam não “saltar à vista” 

de uma interpretação menos detida do art. 272.º, n.º 2 da CRP: para além de a 

dimensão temporal ser relevante para efeitos da elucubração da 

proporcionalidade (aqui, em sentido amplo) da medida emanada pela autoridade 

policial, para que uma (qualquer) medida de polícia seja emanada têm de existir 

“indícios fundados de preparação de atividade criminosa ou de perturbação séria 

ou violenta da ordem pública” (art. 30.º, in fine, da LSI). Este é um aspeto 

relevantíssimo, que importa consequências de grande monta na atividade policial 

de reação à ameaça do COVID-19, à luz do estado de emergência constitucional 
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por calamidade de saúde pública. Com efeito, este requisito obriga à adoção 

policial de uma medida de teor predominantemente pedagógico, não repressivo, 

sempre que possível, pois que se o cidadão prevaricador, muito embora violando 

um comando legal, não demonstra indícios fundados de preparação de atividade 

criminosa ou de perturbação séria ou violenta da ordem pública, toda a aplicação 

de uma típica medida de polícia não tem fundamento legal porque o art. 30.º da 

LSI expressamente a proíbe. Neste sentido, pode afirmar-se sem dúvida, se coloca 

o espírito dos Decretos de execução e a própria vontade dos poderes públicos 

(maxime, do Governo).  

Mesmo que assim não sucedesse, desenvolvendo os Decretos de execução 

um espírito policial repressivo, sempre se diria, (como se dirá, de forma mais 

desenvolvida, no ponto infra) que essas medidas, uma vez aplicadas de forma 

excessiva (e.g., não se cominava a fase da ordem policial de recolha ao domicílio, 

passando-se diretamente para a fase da ordem policial de detenção pelo crime de 

desobediência), violariam o princípio (que, em primeira fase, é constitucional) da 

proporcionalidade. Seriam, também aí, ilegítimas e intoleradas face ao 

ordenamento jurídico vigente.  

Trata-se de uma decorrência incontornável: haveria, nestes termos, violação 

do princípio da proporcionalidade, houvesse ou não a previsão do art. 30.º da LSI. 

A medida em causa não se teria, à partida, adequada, provando-se que a ordem 

policial de recolha do cidadão ao respetivo domicílio já evitava, só por si - sem 

mais -, o resultado previsto.  

De forma conexa com o princípio da proporcionalidade, a LSI procede ainda 

a uma exigência relevante: o art. 34.º, n.º 1 alude aos meios coercivos (uso da força, 

armas de fogo, explosivos, etc.), indicando que as FSS só podem a eles recorrer 

“para repelir uma agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos, 

em defesa própria ou de terceiros” (al. a)), e “para vencer resistência à execução 

de um serviço no exercício das suas funções, depois de ter feito aos resistentes 
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intimação formal de obediência e esgotados os outros meios para o conseguir” (al. 

b))177. Nesta medida, as FSS, num caso em que um cidadão viola o dever geral de 

recolhimento domiciliário, não poderão nunca dimanar uma ordem policial de 

recolha ao domicílio recorrendo à coação através do emprego de uma arma se o 

cidadão não tiver fornecido um indício suficientemente relevante de que irá 

oferecer resistência.  

No que tange em específico a cada força policial, daquelas sobre as quais nos 

debruçamos nesta sede, em relação à GNR, esta exigência de proporcionalidade 

surge em contexto de normalidade a propósito do art. 14.º, n.º 1 da respetiva LO; 

em relação à PSP, a LOPSP procede a semelhante referência nos termos do seu 

art. 12.º, n.º 1; relativamente ao SEF, a respetiva LO refere-se a este requisito no 

art. 61.º, n.º 1.  

 

8.2. Abordagem analítica 

Já no século XX entendia MARCELLO CAETANO que “a atividade policial 

é, na verdade, um processo jurídico de desenvolvimento da Administração 

Pública, e não uma forma de pura afirmação de força”178. Nesse âmbito, também 

“o estado de sítio [e o estado de emergência, podemos acrescentar] não é um 

regime de arbítrio ou de prepotência, mas simples atuação imposta pelo estado 

de necessidade em que todos os interesses são subordinados ao interesse supremo 

da salvação pública, prevalecendo as medidas de polícia indispensáveis à sua 

preservação”179 (sublinhado nosso).  

                                                           
177 Exigências reforçadas, em relação à GNR e à PSP, no art. 8.º do Código Deontológico do 

Serviço Policial (Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2002, de 28 de fevereiro).  

178 M. Caetano, Manual…, cit., p. 1160. 

179 M. Caetano, op. cit., loc. cit.  
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O paradigma de atuação policial que se defende nesta exposição, alicerçado 

na formulação do art. 272.º da CRP contribui decisivamente “para uma melhor e 

maior proteção dos direitos fundamentais, visto a atividade de afastamento de 

perigos começar um pouco antes do que é habitual na atuação policial”180.  

Sem dúvida, a viragem constitucional para um Estado Social de Direito, aliada 

à consagração, no art. 272.º, n.º 1 da CRP, do objetivo policial de defesa e garantia 

dos direitos dos cidadãos gera sobre as FSS um imperativo de dimensão positiva 

que abre o leque de possibilidades de intervenção policial, desprendendo-a dos 

restritos espaços da repressão e/ou punição dos comportamentos sociais 

periclitantes ou desviantes.  

Acresce a própria lógica da precaução e prevenção do perigo exposta supra 

(5.), daqui resultando um oceano de opções que se abrem às forças policiais 

dentro deste contexto de atuação prestacional em ordem à promoção da 

legalidade democrática e dos direitos dos cidadãos. Destacam-se duas específicas 

vias que se vêm denotando firmemente no comportamento adotado pelas FSS no 

quadro de normalidade: desde logo, a abordagem pedagógica através de políticas 

de sensibilização, que podem ser desdobradas, num elenco que naturalmente não 

é taxativo, em campanhas de informação junto dos cidadãos mais suscetíveis, 

ações educativas junto de jovens, ou ações destinadas à formação e autoproteção 

dos idosos. É neste sentido que tipicamente nos deparamos com painéis 

publicitários nos quais se lê se beber, não conduza (ou frase equivalente) ou 

tomamos conhecimento, pelos serviços noticiosos televisivos, de ações de 

formação de agentes da GNR, nas zonas mais isoladas, no sentido de munir os 

idosos de conhecimentos que os permitam evitar burlas. Esta vertente pode ser 

realizada por várias outras formas, desde logo através de comunicação via internet 

(site ou redes sociais das forças e serviços de segurança).  

                                                           
180 J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., p. 47.  
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Só um exercício de exegese desligado do panorama e da realidade social atual 

pode levar a que se não considere este paradigma positivo, de pedagogia, 

educação, formação do cidadão. Tratam-se de políticas que promovem a 

aproximação entre agente e cidadão, isso contribuindo para um maior sentimento 

de segurança da comunidade e, ainda, um elevar do prestígio das forças e serviços 

de segurança (nem sempre historicamente nos melhores níveis).  

No sentido desta aproximação elenca-se, em segundo lugar, o policiamento 

de proximidade. A noção de proximidade relaciona-se intimamente com a lógica 

de prevenção da criminalidade e subsequente defesa dos direitos dos cidadãos (e 

da legalidade democrática) já que dirige o seu foco para uma fase anterior à 

ocorrência do problema181, pugnando assim pela manutenção do bem-estar da 

comunidade. O conceito chave é, então, a prevenção, ao invés da reação. O foco 

são as causas e não os efeitos. E porque a intervenção policial surge mais cedo do 

que o habitual, prevenindo-se ao invés de se reprimir, a proteção aos direitos 

fundamentais é indubitavelmente maior (assim se maximizando o imperativo 

constitucional do art. 272.º, n.º 1, in fine). Neste “estado de coisas”, a polícia não 

é meramente “profissional”, mas antes educativa, próxima. Observa-se, portanto, 

uma intervenção claramente positiva (ou prestacional) já que a iniciativa deriva 

das FSS, numa ideia de proatividade policial que “leva a que lhe caiba a procura 

dos problemas locais e a recolha de informação para a descoberta da solução mais 

adequada”182. 

O sentimento de segurança também sai reforçado já que é indispensável uma 

estreita conexão entre o polícia e o cidadão, nos termos da qual aquele assegura 

“uma presença personalizada, regular”183 e este “participa ativamente nas soluções 

                                                           
181 Eduardo Romeu de Oliveira Lérias, “Policiamento de Proximidade - Um caso de boas práticas”, 

in Revista de Direito e Segurança, n.º 9, 2017, pp. 147-186, p. 155.  

182 E. R. de Oliveira Lérias, op. cit., loc. cit.  

183 E. R. de Oliveira Lérias, op. cit., loc. cit. 
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encontradas para a resolução de problemas, validando ou não a atuação 

policial”184.  

O policiamento de proximidade é uma realidade entre as nossas FSS: desde 

logo, através das ações de patrulhamento185, mas também outro tipo de atividades 

conexas, direcionadas a setores específicos da sociedade: em relação à GNR, os 

Programas Especiais de Policiamento de Proximidade (PEPP) contêm 

variadíssimas iniciativas neste âmbito, desde o Farmácia Segura (destinado a 

minimizar os riscos a que se expõem quer os profissionais, quer os utentes dos 

estabelecimentos farmacêuticos) ao Turismo Seguro (promover o apoio, a 

segurança e o combate ao crime contra o turista), passando pelo Idosos em 

Segurança (e.g., reforço de policiamento dos locais públicos mais frequentados 

por idosos)186; relativamente à PSP, que apresenta o Modelo Integrado de 

Policiamento de Proximidade (MIPP), pode destacar-se (de entre vários) o 

famigerado Escola Segura, programa através do qual a PSP promove a segurança 

e vigilância das áreas escolares, prevenindo designadamente a delinquência 

juvenil187. 

Tudo isto representa um paradigma assaz distinto daquele que se possa à 

vista desarmada pincelar a propósito da atividade policial típica. Não obstante, 

num quadrante de Estado Social de Direito, é este o caminho, a maximizar, para 

as forças e serviços de segurança. A forma como se alcança a proteção da 

legalidade democrática e da segurança interna está constitucionalmente 

subordinada à garantia dos direitos dos cidadãos, desse modo se espoletando um 

efeito vinculador para as polícias administrativas no sentido da atuação 

                                                           
184 E. R. de Oliveira Lérias, op. cit., p. 157. 

185 A título de exemplo, em relação à GNR, reguladas pelo art. 6.º, n.º 2 (que bem atesta do espírito 
preventivo do patrulhamento) e art. 161.º do Regulamento Geral do Serviço da GNR (Despacho n.º 
10393/2010).  

186 Informações retiradas do sítio eletrónico oficial da GNR disponível em: www.gnr.pt. 

187 Informações retiradas do sítio eletrónico oficial da PSP disponível em: www.psp.pt.  

http://www.gnr.pt/
http://www.psp.pt/
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preventiva, proativa e não meramente reativa, controlando o risco e o perigo. Às 

polícias são exigidas atuações positivas, autênticas prestações policiais no sentido 

de neutralizar, evitando, perigos iminentes para a vida em comunidade.  

É neste âmbito que surgem programas e ações como os descritos supra. Neste 

domínio, não existem necessariamente restrições às liberdades individuais (o que 

tipicamente se apontava como requisito das medidas policiais)188, ou, pelo menos, 

não aparece esse como sendo o objetivo primeiro da medida policial, ainda assim, 

que se não tenha dúvidas de que, do ponto de vista teórico, se está perante 

medidas e atividade de polícia: surge como indiscutível a minimização ou 

prevenção de perigos sociais existentes ou iminentes189. 

Decididamente, “o mandato da Polícia não se pode esgotar na sua atividade 

de combate ao crime. Tem de haver, em simultâneo, um mandato social, isto é, a 

Polícia deve desempenhar funções de tranquilização e de fortalecimento da 

comunidade”190.  

A atitude preventiva que da interpretação do art. 272.º, n.º 1 da CRP deve 

resultar como de necessária imputação às FSS leva a que, em geral, se promova o 

respeito pelo princípio da proporcionalidade na atividade policial (n.º 2, in fine, 

do art. 272.º e art. 266.º, n.º 2 da CRP). Não obstante ser o princípio da 

proporcionalidade um critério relacional concreto que nos transporta 

automaticamente para o momento prático da contraposição de bens e opções a 

tomar, não é de especial exigência o raciocínio de que, uma vez vinculada ao uso 

de meios estritamente necessários, a polícia, “usando” da prevenção 

(designadamente nos termos que temos observado, através da sensibilização) ao 

invés da repressão (eventualmente dimanar de ordens policiais ou detenções 

                                                           
188 Remete-se, entre todos, para o pensamento de Marcello Caetano (referência 9). 

189 Se quisermos, o “afastamento dos danos sociais”, como elenca M. Caetano (op. cit., loc. cit.).   

190 Nuno Jorge de Lima Ferreira, “A Comunicação de Crise: Contributo para a atividade 
operacional da Polícia”, 2017, ISCPSI (Dissertação de Mestrado em Ciências Policiais), p. 31.  
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envolvendo a coação direta através do uso de armas), e mantendo a eficácia da sua 

atividade, dá naturalmente cumprimento ao princípio da proporcionalidade, 

porque demonstrou que o meio da informação, ou pedagogia, se revelou não só 

adequado como proporcional face às exigências da situação.  

 Os mesmíssimos excogitos resultam para a situação da atividade policial ao 

abrigo do estado de emergência constitucional. Porque a exceção constitucional 

não é uma fuga à Constituição, quer as funções constitucionalmente acometidas 

quer o princípio da proporcionalidade não deixam, como se demonstrou, durante 

este tempo, de se aplicar à função policial. Nessa medida, a lógica da atividade 

policial não se altera, devendo ser conferida, tanto quanto possível, uma 

preferência à via da sensibilização, da comunicação, da proximidade, da 

pedagogia, como via mais proporcionada ao controlo do perigo (in casu, 

adveniente dos riscos de contágio pela doença pandémica).  

Deve entender-se que as FSS, por relação às atribuições policiais que lhe 

foram conferidas pelos decretos governamentais de execução do estado de 

emergência, ficaram investidas de garantir a proteção desse enormíssimo valor 

constitucional e simultaneamente direito fundamental dos cidadãos: a saúde 

(pública). A abordagem tem de ser a que se vem referindo para tempos de 

normalidade: aposta no combate à prevenção dos perigos contra a saúde pública, 

abordagem essa que apenas se consegue eficazmente mediante a pedagogia. A 

opção do Governo da República (que, em rigor, corresponde a uma obrigação 

jurídico-constitucional) recaiu, de forma sempre preferencial (até ao limiar da 

eficácia), como houve oportunidade de se demonstrar, sobre o emanar de 

recomendações, informações ou aconselhamentos, através dos quais as polícias 

visam moldar comportamentos, neles intervindo positiva ou negativamente. 

Trata-se de medidas em linha com as políticas de sensibilização dos tempos de 

normalidade, alterando-se somente o tema.  
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Como pode ler-se no 1.º Relatório da EMEE, “o Governo optou por uma 

abordagem pedagógica, informativa e de aconselhamento, para levar os cidadãos 

a adotar as melhores práticas no cumprimento das regras de exceção impostas. 

Para tal desígnio em muito tem contribuído a pronta e eficaz resposta das forças 

e serviços de segurança no contacto diário com as populações”191. “De um modo 

geral, a atuação das FSS pautou-se por uma presença visível e constante de 

aconselhamento e sensibilização dos cidadãos para os deveres impostos no 

Decreto de execução da declaração do estado de emergência (...)”192.  

Reveste-se de importância vital a “estreita cooperação mantida entre a GNR, 

a PSP e o SEF a nível operacional e da troca de informação, nomeadamente no 

controlo efetuado nos nove pontos de passagem autorizados ao longo da fronteira 

terrestre e na identificação de casos de contágio em comunidades de 

imigrantes”193, deveres que, aliás, logo derivam do art. 6.º das LOGNR e LOPSP, 

do art. 5.º, n.º 1 da LOSEF e do art. 6.º, n.º 2 da LSI. 

Os resultados desta abordagem houveram de ser interpretados como 

positivos: “na pendência do período de estado de emergência em análise (22 de 

março a 2 de abril) as FSS registaram 108 detenções pelo crime de desobediência 

e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais, demonstrando um 

elevado grau de acatamento das regras impostas no estado de emergência por 

parte da população em geral”194.“As forças e serviços de segurança, de forma 

consistente, deram nota de um acatamento generalizado da legislação adotada no 

contexto do estado de emergência”195. “No segundo período de aplicação do 

estado de emergência, que decorreu entre 3 e 17 de abril, registaram-se 184 

                                                           
191 1.º Relatório da EMEE, pp. 41 e 42.  

192 1.º Relatório da EMEE, p. 43. 

193 1.º Relatório da EMEE, loc. cit. 

194 1.º Relatório da EMEE, p. 47. 

195 1.º Relatório da EMEE, p. 55. 
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detenções por crime de desobediência e o encerramento de 432 

estabelecimentos”196. 

Visando pôr em prática a política de sensibilização para a adoção das medidas 

constantes dos decretos de execução do estado de emergência, as FSS recorreram 

a uma “utilização intensiva das redes sociais e tecnologias de informação, bem 

como da profícua relação com os órgãos de comunicação social, [que] permitiram 

apelar à consciência cívica e espírito de cidadania dos portugueses, contribuindo 

para um elevado nível de acatamento das imposições legais, em prol da saúde 

pública”197. Neste sentido, foram também utilizados “alertas sonoros com os 

altifalantes das viaturas e dos meios de vigilância aérea não tripulados “drones”, 

divulgando mensagens pedagógicas e de sensibilização, apelando à adoção dos 

cuidados a ter e dos procedimentos inerentes ao cumprimento das restrições 

legais impostas”198. 

Quanto ao policiamento de proximidade, o patrulhamento revelou-se “um 

elemento crucial que permitiu manter o vigor na prevenção, na 

consciencialização e na repressão de comportamentos de risco pela população, 

com particular cuidado com a comunidade sénior e mais fragilizada no interior do 

País”199.  

A adoção de todos estes mecanismos, que se traduziu na emanação pelas FSS 

de medidas policiais dirigidas à prevenção dos riscos para a saúde pública, se vem 

a revelar salutar e, repetimos, a única via possível. De um ponto de vista de mera 

análise sociológica, grassando a incerteza (mesmo entre a comunidade científica), 

é, todavia, possível perceber que os impactos da epidemia por COVID-19 se 

apresentam enormes e difusos. É precisamente por esta razão que a ótica deve 

                                                           
196 2.º Relatório da EMEE, p. 55. 

197 1.º Relatório da EMEE, p. 66.  

1981.º Relatório da EMEE, loc. cit. 

199 2.º Relatório da EMEE, p. 86.  
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estar em antecipar e precaver com a maior acuidade possível toda a danosidade 

social200.  

Concluindo, a lógica sensibilizadora e preventiva que as FSS têm adotado em 

tempos de normalidade que nos permite afirmar que atualmente o móbil das 

polícias não será já a prevenção da ordem pública, mas sim a prevenção do 

desconhecido, dos riscos incertos, voláteis e quase sempre em constante 

mutação201. Assim, em tempos em que se desconhecia o alcance contagioso 

potencial do vírus, o impacto e a sua duração (questionando-nos se ainda ao dia 

de hoje conhecemos…), cabe à atividade policial, enquanto órgão da 

Administração Pública, a função de proteção dos direitos dos cidadãos, segundo 

os ditames constitucionais e no quadro do Estado Social de Direito. É sob este 

ponto de vista que se justifica uma ação concertada e firme das forças e serviços 

de segurança, sempre, e ainda assim, balizada pelo princípio-chave da 

proporcionalidade (só assim se pode assegurar o princípio democrático, mesmo 

em tempos de exceção), o que resulta, precisamente, numa lógica de ação 

antecipada, preventiva, mas simultaneamente não excessiva, antes 

sensibilizadora, dissuasora da prevaricação, informadora, pedagógica202.  

 

                                                           
200 “A incerteza é o eixo em torno do qual o princípio [da precaução] é organizado” (Nicolas de 

Sadeleer). Apud. J. Silva Sampaio, O Dever de Proteção…, cit., referência 210.  

201 A este respeito, cite-se J. Silva Sampaio, op. cit., p. 77, segundo o qual “o risco deixou de ser 
considerado como excecional e relacionado com determinados âmbitos, para passar a ser encarado 
como geral, como uma ameaça genérica sobretudo em matéria de saúde pública e meio ambiente”. 

202 J. Silva Sampaio, op. cit., p. 78: “quando o resultado final da avaliação do risco é um estado de 
incerteza científica sobre o risco concreto, os responsáveis políticos terão a difícil tarefa de atuar ou 
abster se de atuar, em função de considerarem que existe uma afetação ou ameaça do nível de 
proteção assumido de um determinado bem jurídico”. “Quanto mais importante for o bem jurídico 
protegido e mais irreversíveis forem os potenciais prejuízos, menor é o nível de tolerância do risco 
e maior o intervencionismo público”.  
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8.2.1. Em especial, o direito de resistência 

Cumpre terminar por uma especial reflexão acerca da relação normativo-

fáctica do cidadão com o conteúdo dos decretos de execução: como 

demonstrado, houve um acatamento geral pelos cidadãos das regras impostas na 

pendência do estado de emergência, mas e se tal não tivesse sucedido nesse 

sentido? Referimo-nos às situações em que o cidadão alvo das gravosas medidas 

de exceção resiste aos poderes públicos (rectius, autoridades policiais) no caso de 

aquelas extrapolarem as competências (em muitos casos, para além de 

inovadoras, alargadas) das entidades administrativas. Se se entendeu, por um 

lado, que se está perante um estado de necessidade fundado nos decretos de 

execução (e nas opções político-legislativas que daqueles constam), deve a fortiori 

considerar-se que a ação da Administração se encontra balizada, limitada, 

também pelos parâmetros constantes dos decretos de execução.  

O cidadão sempre deve dispor, mesmo no quadro de uma situação de 

exceção, do seu direito de resistência face a ordens ilegítimas dimanadas dos 

poderes públicos. Em sentido inverso se colocou o Decreto Presidencial n.º 14-

A/2020, de 18 de março, através do art. 4.º, al. g), suspendendo o direito de 

resistência (art. 21.º da CRP)203. Podendo, aliás, discutir-se a vinculatividade desse 

                                                           
203 Nos Decretos subsequentes, através, em ambos, do art. 5.º, o direito de resistência é suspenso 

quanto a atos “de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas 
pelas autoridades públicas competentes (...)”. Inócua referência esta (no mínimo), pois que o 
exercício do direito de resistência será sempre inválido se dirigido a ordens legítimas da 
Administração. Na verdade, este direito pode/deve ser utilizado apenas em situações extremas, não 
bastando uma mera dúvida do cidadão quanto à legitimidade da ordem emanada pelo poder 
público. Portanto, deve entender-se que o direito de resistência esteve ilegitimamente suspenso 
entre 18 de março e 2 de abril de 2020 (data de entrada em vigor do segundo Decreto presidencial). 
A disposição de execução do art. 5.º dos Decretos presidenciais é, no Decreto 2.º-B, o art. 43.º, n.º 6 
e, no Decreto 2.º-C, o art. 46.º, n.º 7. Uma nota, ainda, para a “natural” omissão desta circunstância 
no ponto 5.7, pp. 38 e 39, do 1.º Relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência, 
da autoria da EMEE (criada pelo Governo dando cumprimento ao art. 28.º, n.º 1 da LRESEE). O 
que, contudo, acaba por não obstar, ao que parece, a que o Governo adote de facto um raciocínio 
relacionado com a interpretação da obliteração do direito de resistência apenas face a ordens 
legítimas. Assim, e.g. (pp. 46 e 47): “(...) foi entendido que o desrespeito pelos deveres instituídos 
pelos artigos 4.º e artigo 5.º legitima a emissão de uma ordem por parte dos elementos das Forças e 
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postulado, já que não veio a ser contemplado no respetivo Decreto de execução 

n.º 2-A/2020, de 20 de março. Somos de entender que com o Decreto presidencial 

de declaração de estado de exceção surge desde logo uma normatividade primária 

relevante; o mesmo é dizer: o direito de resistência foi efetivamente precludido 

entre nós, independentemente de menção expressa nesse sentido (que não veio a 

suceder) no respetivo Decreto de execução. 

Cabe, portanto, um posicionamento crítico quanto a essa obliteração, que 

no essencial se reduz à reprodução das palavras da Doutrina mais qualificada na 

matéria: «em relação às medidas que afetem os direitos, liberdades e garantias e 

(...) que excedam os termos da declaração [de estado de emergência 

constitucional], os cidadãos gozam naturalmente dos mesmos meios de defesa 

que têm contra ofensas efetuadas fora do estado de exceção, começando pelos 

meios judiciais (art. 20.º) e terminando no direito de resistência (art. 21.º), os 

quais, pela sua própria natureza instrumental, devem considerar-se fora da ação 

do estado de exceção» (sublinhado nosso)204. Referindo-nos nestes termos, em 

relação às medidas (legislativas) que afetem os direitos, liberdades e garantias dos 

administrados, a solução deverá ser semelhante, por maioria de razão, quanto aos 

atos e operações materiais praticados pela Administração. Com efeito, é esta 

situação jurídica ativa que se gera na esfera do cidadão, a última defesa que lhe 

resta contra a arbitrariedade dos poderes públicos (decisivamente relevante no 

confronto com as ordens policiais (ilegítimas), ficando este reduzido a nada, 

indefeso, na circunstância da sua suspensão.  

Pense-se na hipotética situação de uma medida policial de ação direta sobre 

um cidadão no sentido da sua detenção por crime de desobediência por o agente 

                                                           
Serviços de Segurança tendente ao seu cumprimento, o que, em caso de recusa por parte do cidadão 
advertido, não sendo invocável o direito de resistência por se tratar de uma ordem legítima emanada 
por autoridade pública na vigência do estado de emergência, resulta necessariamente na prática do 
crime de desobediência, por parte do cidadão.” (sublinhado nosso).  

204 G. Canotilho e V. Moreira, Constituição…, cit., Vol. I, p. 404. Também neste sentido, J. Bacelar 
Gouveia, Estado de Exceção…, cit., p. 293.  
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policial estar absolutamente convicto de que aquele está infetado com a COVID-

19 (violação do confinamento obrigatório - artigos 3.º, n.º 1, a. a) e 32.º, n.º 1, al. 

b) do Decreto de execução n.º 2-A/2020, de 18 de março), o que não corresponde 

à verdade. Ora, não podendo o cidadão dispor do seu direito de resistência - como 

não puderam todos os cidadãos - não teria o poder de resistir à ordem do agente 

policial, ainda que esta se revista de uma ilegitimidade saliente. Neste caso, de 

extremo, nem sequer estaria em causa objetivamente a saúde pública. Trata-se de 

uma lesão assaz profunda tanto à ideia de Justiça como à de Dignidade da pessoa 

concretamente considerada, ambos princípios constitucionais fundamentais (e, 

por isso, aplicáveis à Administração) e que não devem poder conhecer 

derrogações, mesmo em tempos de exceção. 

Reforce-se, terminando, que a suspensão, sem mais, deste direito de 

resistência (art. 20.º da CRP) torna-se ilegal face ao postulado na parte inicial do 

art. 9.º, n.º 2 da LRESEE, que proíbe suspensões totais de direitos, liberdades e 

garantias.  
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1. Introdução. 2. Responsabilidade direta do produtor. 2.1. 
Análise ao art.º 6.º, n.º 1 do DL 67/2003, de 8 de abril. 3. Direito de 
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RESUMO: 

O consumidor encontra-se numa situação natural de fragilidade, 
dada a complexação do mercado. O DL 67/2003, de 08 de abril, 
alusivo à venda de bens de consumo reforça a sua proteção.  

Centramo-nos na análise do art.º 6.º do citado DL que retrata a 
responsabilidade direta do produtor pela conformidade do bem: 
mecanismo que fortifica a posição do consumidor. É, pois, o 
consumidor que merece um tratamento especial da nossa parte, pelo 
que esperamos que o nosso estudo exalte a sua defesa. 
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ABSTRACT: 

The consumer is in a natural situation of fragility, given the 
complexity of the market. LD 67/2003, of April 8th, alluding to the 
sale of consumer goods, reinforces its protection. We focus the 
analysis on article 6th of the mentioned LD, which portrays the 
direct responsibility of the producer for the property compliance: a 
mechanism that strengthens the consumer's position. So, the 
consumer deserves special attention on our part, and we hope that 
our study will enhance its defence. 

 

KEYWORDS: 

Direct producer responsibility, property compliance, direct 
action, producer, producer representative 

 

 

 

1. Introdução 

Na verdade, com a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho no considerando 23, surge a ideia de responsabilizar diretamente o 

produtor1 pela conformidade do bem. O art.º 12.º da dita Diretiva incumbe a 

Comissão até 7 de julho de 2006, a apresentar no relatório ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho a designada responsabilidade direta do produtor e se necessário 

uma proposta, para uma eventual aplicação. Mas, nem tudo foi graças. Nenhuma 

proposta foi apresentada pela Comissão2. A ser assim, ficamos limitados ao Livro 

                                                           
1 A noção de produtor está prevista no art.º 1º-B d) do DL 67/2003, “o fabricante de um bem de 

consumo, o importador do bem de consumo no território da Comunidade Europeia ou qualquer 
outra pessoa que se apresente como produtor através da indicação do seu nome, marca ou outro 
sinal identificador no produto.” 

2 Neste sentido, COM (2007) 210 final.  
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Verde3. A nossa ordem jurídica adiantou-se, consagrou a responsabilidade direta 

do produtor no art.º 6.º do DL n.º 67/2003. 

O produtor em sede de desconformidade, terá de atuar, esta 

responsabilidade não é menos importante do que a resultante de produtos 

defeituosos do DL 383/89, de 06 de novembro. Assim, “É contraditório que o 

produtor seja responsável quando o produto defeituoso provocar um prejuízo a 

pessoas ou (em certos casos) a outros bens e que não tenha nenhuma 

responsabilidade quando, muito simplesmente, o produto não funcionar ou 

quando um defeito de fabrico tiver provocado danos ao próprio produto.”4  

No presente relatório, em primeiro lugar, abordaremos o art.º 6.º do referido 

DL n.º 67/2003, de 08 de abril que trata da responsabilidade direta do produtor, 

cerne do nosso tema. A análise do seu n.º 1 é fundamental para entendermos o 

regime desta responsabilidade, bem como as suas particularidades. Num segundo 

momento, apresentamos o estudo do n.º 2 do citado artigo, imprescindível nesta 

matéria, já que como iremos ver, nem sempre o produtor é responsável. No que 

se refere ao n.º 3, que não é menos importante será explicado o seu conteúdo.  

Terminaremos, com uma conclusão de todo o trabalho realizado. 

                                                           
3 Livro Verde sobre as garantias dos bens de consumo e os serviços pós-venda, onde surgiu a 

primeira proposta da responsabilidade direta do produtor, “uma responsabilidade conjunta e quase 
subsidiária.” No Anteprojeto de diretiva a solução era idêntica, mas, o representante do produtor 
respondia solidariamente junto do consumidor. Cfr. neste sentido, COM (1993) 509 final, p. 112. 
Cfr. PINTO, Paulo Mota - Conformidade e garantias na venda de bens de consumo - A diretiva 
1999/44/CE e o direito português in Estudos de direito do consumidor. Coimbra: Centro de direito do 
consumo, n.º 2, 2000, p. 275. Cfr. PINTO, Paulo Mota - Anteprojeto de diploma de transposição da 
diretiva 1999/44/CE para o direito português - Exposição de motivos e articulado in Estudos de direito 
do consumidor. Coimbra: Centro de direito do consumo, n.º 3, 2001, p. 242. 

4 Cfr. COM (93) 509 final, cit., p. 111. O art.º 2.º, n.º 2 do DL 67/2003, apresenta presunções de 
desconformidade. Quanto à ideia de conformidade, aconselhamos, entre outros, SILVA, João Calvão 
da - Compra e venda de coisas defeituosas. Coimbra: Almedina. 5ª edição. 2008, p. 42 e ss. 
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2. Responsabilidade direta do produtor 

2.1. Análise ao art.º 6.º, n.º 1 do DL 67/2003, de 8 de abril 

No geral, a doutrina nacional mostrou-se favorável à introdução da 

responsabilidade direta do produtor. Partilhamos da opinião de MENEZES 

LEITÃO5, a desconformidade da coisa com o contrato deve ser imputável ao 

produtor, já que este está na maioria das situações, na origem do defeito. A nosso 

ver, a responsabilidade direta do produtor aumentará a defesa do consumidor, já 

que este pode optar por reagir contra o produtor ou vendedor. O vendedor não 

pode abarcar sozinho com o prejuízo ainda para mais, se este se mostrar alheio a 

qualquer defeito, é o caso dos produtos embalados que o vendedor nunca abriu.  

Resulta do art.º 6.º, n.º 1 do DL 67/2003 que “Sem prejuízo dos direitos que 

lhe assistem perante o vendedor, o consumidor que tenha adquirido coisa 

defeituosa pode optar por exigir do produtor a sua reparação ou substituição (…).” 

(sublinhado nosso).  

A doutrina e a jurisprudência dividem-se relativamente à ideia de os meios 

de tutela do consumidor exercidos junto do vendedor6 serem utilizados 

livremente ou respeitarem uma ordem imperativa.  

                                                           
5 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes - O novo regime da venda de bens de 

consumo in Estudos do instituto de direito do consumo. Coimbra: Almedina, 2004. vol. 2., pp. 62-63. 
Entre outros, LARCHER, Sara - Contratos celebrados através da internet: garantias dos consumidores 
contra vícios na compra e venda de bens de consumo in Estudos do instituto…op.cit., pp. 230-234, a A. 
revela que o vendedor é visto como o “senhor do jogo do comércio” e não é bem assim, pois, é o 
produtor que domina o “controlo de qualidade” dos produtos. Cfr. SILVA, João Calvão da - Venda 
de bens de consumo - Revista, Aumentada e Actualizada. 4ª edição. Coimbra: Almedina, 2010, p. 131, 
a “ação direta” potencia a “economia processual.” 

6 Referimo-nos ao direito à reparação ou substituição do bem, direito à redução do preço ou 
resolução do contrato de compra e venda. Por sua vez, entende-se que o consumidor pode também 
invocar a exceção de não cumprimento do contrato e exigir uma indemnização nos termos do art.º 
12.º da LDC. Note-se que o direito à indemnização não é um “mecanismo isolado”, mas cumulável 
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Por um lado, GRAVATO MORAIS7 defende a existência dessa hierarquia. 

Segundo o A. exercem-se em primeiro lugar, os direitos que dizem respeito à 

“reposição da conformidade”: o direito da reparação ou substituição, todavia, se 

estes não forem possíveis, permite-se o “recurso aos direitos de segundo nível”, a 

redução do preço da compra e venda ou a resolução do contrato.  

Pelo contrário, várias são as decisões jurisprudenciais que defendem um livre 

exercício destes direitos, com um limite da impossibilidade do meio ou pelo abuso 

de direito8.  

Revemo-nos na jurisprudência maioritária, uma vez que a conjunção “ou” 

entre a reparação e a substituição da coisa, a redução do preço e resolução do 

contrato aponta para que não haja hierarquia nenhuma.  

Reforçamos a nossa posição através do recurso ao elemento literal que 

permite uma interpretação cingida na letra da lei, descurando qualquer outro 

sentido que dela não seja suscetível de acolher e do elemento teleológico, que 

constitui a razão de ser da norma, isto é, a finalidade pretendida pelo legislador ao 

elaborar a norma9. Isto é, a concordância destes dois elementos, permite-nos 

                                                           
com os outros direitos, neste sentido, Ac. TRP, de 14.12.2017 (Cecília Agante), www.dgsi.pt, a 
autora ultrapassou o prazo de denúncia da desconformidade da coisa (viatura), pelo que caducou o 
seu direito à indemnização.  

7 Cfr. MORAIS, Fernando de Gravato - União de contratos de crédito e de venda para o consumo. 
Coleção Teses. Coimbra: Almedina, 2004, p. 120 e ss. Cfr. SILVA, João Calvão da…op.cit., pp. 106-
107. Salientamos que a Diretiva n.º 1999/44/CE realçava esta hierarquia de direitos, no seu 
considerando 10.  

8 Esta tese encontra o seu apoio no art.º 4.º, n.º 5 do DL 67/2003. Entre outros, Ac. TRG, de 
01.02.2018 (António Penha). Cfr. Ac. STJ, de 05.05.2015 (João Camilo). Cfr. Ac. TRC, de 
01.03.2016 (Jorge Arcanjo). Em sentido contrário, Ac. TRL, de 29.04.2014 (Ana Coelho), não rejeita 
a hierarquia entre os referidos direitos, “limitando-se a excecioná-la quando razões de boa fé o 
justifiquem.” Todos in: www.dgsi.pt.  

9 Cfr. sobre isto, MACHADO, Batista - Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. Almedina, 
1999, Coimbra, pp. 177-181. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/


Mercília Pereira Gonçalves Responsabilidade direta do produtor 
 
 
 

 

 

 

| 564 ∙ DV11  
 

concluir pela não hierarquização, sendo certo que faz mais sentido que seja esta a 

solução, dada a situação de fragilidade do consumidor, na maioria das situações, 

subordinado a uma entidade com um poder económico muito forte. 

Ao contrário, da redação anterior do art.º 6.º, n.º 1 agora, o consumidor pode 

escolher entre o direito à reparação ou substituição da coisa, que antes cabia ao 

produtor. Em nosso entender, a norma parece ter melhorado em relação ao 

consumidor, já que se assistia a uma perda de direitos do mesmo. Consideramos 

que uma interpretação adequada desta norma seria a responsabilidade solidária 

(art.º 512.º do CC) do produtor junto do vendedor. O consumidor pode tutelar os 

seus direitos perante o vendedor ou produtor, porque a norma não inviabiliza 

uma ação junto do vendedor no exercício dos seus direitos. 

Naturalmente, que o consumidor só pode exigir a reparação ou substituição 

do bem junto do produtor e já não o direito à redução do preço ou resolução do 

contrato. Isto, porque a relação contratual é entre o consumidor e o vendedor, 

logo, faz sentido que estes dois direitos apenas possam ser exercidos junto de 

quem o consumidor contratou.  

Ora, o produtor é o primeiro vendedor que recebeu um preço. Caso o 

consumidor pudesse resolver o contrato, aquele não teria senão mais de restituir 

o valor que lhe coube no início, que não é o mesmo que o consumidor entregou 

ao vendedor final. Na nossa opinião, nenhum consumidor iria querer dirigir-se ao 

produtor e receber menos do que se tivesse reagido perante o vendedor, a menos 

que este entrasse em insolvência, fechasse o estabelecimento ou desaparecesse do 

país, ficando incontatável. Cremos com CALVÃO DA SILVA10, no contorno desta 

                                                           
10 Neste sentido, SILVA, João Calvão da - op.cit., p. 131, na ordem jurídica francesa a ação direta 

era reduzida à indemnização, porém, desde 1982 que todos os direitos, reparação, substituição da 
coisa, redução do preço e resolução do contrato fazem parte daquela. No mesmo sentido, 
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situação, a diferença entre um preço e outro, podia ser reconduzida a título de 

indemnização. Nesta medida, a ação direta de resolução e de redução contra o 

produtor seriam aceites. 

O art.º 12.º, n.º 2 da LDC restringe a responsabilidade do produtor nos 

ditames da lei e o art.º 8.º do DL 383/89, de 06 de novembro remete para uma 

obrigação de indemnizar, uma vez que estamos perante uma verdadeira 

responsabilidade civil do produtor “São ressarcíveis os danos resultantes de morte 

ou lesão pessoal e os danos em coisa diversa do produto defeituoso (…).”  

A lei não atribuiu um direito à indemnização no que respeita à 

responsabilidade direta do produtor pela desconformidade do bem, pelo que se o 

consumidor pretender obter uma indemnização terá de seguir a via da 

responsabilidade extracontratual, o que a nosso ver, é desvantajoso relativamente 

à defesa do consumidor. Entendemos, com MENEZES LEITÃO11, que não há razão 

“para excluir o exercício do direito de indemnização contra o produtor, em 

solidariedade com o vendedor.” Parece-nos que aos direitos de reparação e de 

substituição devia acrescer uma indemnização por incumprimento temporário, 

após o defeito ter sido verificado ou denunciado. 

A escolha pertence hoje, ao consumidor, mas, é limitada, “salvo se tal se 

manifestar impossível ou desproporcionado tendo em conta o valor que o bem 

teria se não existisse falta de conformidade, a importância desta e a possibilidade 

de a solução alternativa ser concretizada sem grave inconveniente para o 

consumidor” (sublinhado nosso). Esta solução acaba por ser até certo ponto, 

                                                           
CARVALHO, Jorge Morais - Os contratos de consumo- Reflexão sobre a autonomia privada no direito 
do consumo. Lisboa: FDUNL, 2011, p. 555.  

11 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., p. 64. 
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idêntica à do art.º 4.º, n.º 5 do indicado DL 67/2003. A impossibilidade12 é lógica. 

ROMANO MARTINEZ13 defende que esta impossibilidade é dispensável, orientação 

que acolhemos, dado que seria inconcebível que o legislador determinasse o 

“cumprimento de uma obrigação impossível”. O segundo critério é o da 

proporcionalidade, se o valor do bem é diminuto ou a desconformidade 

insignificante, a reparação ou substituição não pode ser executada.  

O art.º 6.º, n.º 1 in fine explica que se o produtor preferir a reparação ao invés 

da substituição e tal não se mostrar inoportuno para o consumidor, pode fazê-lo. 

No nosso entender, a desproporcionalidade remete para o princípio da boa fé e 

sendo o consumidor a parte mais débil da relação contratual, não pode usar a sua 

debilidade como meio para defraudar a lei.  

 

  

                                                           
12 Se a coisa é infungível, a sua substituição torna-se impossível, se for em “segunda mão”, 

também não poderá ser substituída, sobre este assunto, MORAIS, Fernando de Gravato…op.cit., pp. 
120-122 e LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes…op.cit., pp. 58-59. Cremos que esta ideia é 
inspirada pela lei espanhola (Ley 23/2003), artículo 6.º g) “El consumidor no podrá exigir la 
sustitución en el caso de bienes no fungibles, ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda 
mano.” M. L. acrescenta que a impossibilidade pode decorrer dos bens fabricados com instrumentos 
disponibilizados pelo consumidor ou pelo “bem se encontrar esgotado no mercado” e ainda que a 
“reparação” é “impossível” quando houver lugar ao “fornecimento de aliud pro alio.” Sobre esta 
última questão, Ac. STJ, de 08.10.2015 (João Bernardo), www.dgsi.pt v.g., imaginemos que é 
celebrado um contrato de compra e venda sobre um perfume e é entregue um creme, a reparação é 
impossível. O acordo celebrado sobre o bem não corresponde aquele que foi entregue. Cfr. ainda, 
CARVALHO, Jorge Morais - Direitos do consumidor na compra de bens de consumo in Estudos de direito 
do consumidor. Coimbra: Centro de direito do consumo, n.º 12, 2017, p. 42. 

13 MARTINEZ, Pedro Romano - Empreitada de bens de consumo - A transposição da diretiva n.º 
199/44/CE pelo DL n.º 67/2003 in Estudos do instituto…op.cit., pp. 29-30, o art.º 1221.º do CC não 
invoca esta limitação. 

http://www.dgsi.pt/
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3. Direito de oponibilidade do produtor expresso no art.º 6.º, n.º 2 

Contudo, o produtor pode não ser responsabilizado, já que este goza de um 

direito de oponibilidade previsto no art.º 6.º, n.º 2 do consignado DL n.º 67/2003. 

Vejamos: 

A al. a) “resultar o defeito exclusivamente de declarações do vendedor sobre 

a coisa e sua utilização, ou de má utilização.” Isto é, o produtor não é responsável 

por afirmações feitas pelo vendedor que até desconhecia, motivo pelo qual a 

responsabilidade é do vendedor (compreensível). Se o vício se dever a um mau 

uso do comprador, é irresponsável quer o vendedor quer o produtor.  

A al. b) “Não ter colocado a coisa em circulação.” Pois bem, o produtor senão 

colocou a coisa em circulação, não é responsabilizado. Partilhando da opinião, de 

CALVÃO DA SILVA14, a colocação da coisa em circulação é o cerne da 

responsabilidade do produtor, logo, se este não o fez terá de provar o contrário, 

para afastar a sua responsabilidade. O consumidor pode desde logo, reagir junto 

do vendedor e este pode e deve ser compensado pela pessoa que realmente 

colocou o bem em circulação15. 

                                                           
14Neste sentido, SILVA, João Calvão da - Venda de bens…op.cit., pp. 135-136. A al. b) é também 

uma causa de exclusão da responsabilidade civil do produtor, assim como, a al. c) e d) ao abrigo do 
art.º 5.º DL 383/89, cfr. SILVA, João Calvão da - Responsabilidade civil do produtor. Coleção teses. 
Coimbra: Almedina, 1990, pp. 717-718, segundo o A. “a prova do contrário” implica persuadir o juiz 
de que “não entregou voluntariamente o produto a terceiro, demonstrando que o mesmo saiu da 
sua guarda e poder de disposição, v.g., por furto, roubo ou desfalque.” Já o anteprojeto de 
transposição da diretiva de Paulo Mota Pinto previa todas estas exceções, cfr. PINTO, Paulo Mota - 
Anteprojeto…op.cit., p. 241. 

15Ideia retirada de CARVALHO, Jorge Morais - Os contratos de consumo…op.cit., p. 557, mas que 
acompanhamos, pensámos, contudo, que o ressarcimento do vendedor poderá ser um processo 
demorado, dada a existência de cadeias de distribuição. A ser assim, o consumidor não ficará 
desprotegido. 
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A al. c) “Poder considerar-se, tendo em conta as circunstâncias, que o defeito 

não existia no momento em que colocou a coisa em circulação.” Por uma questão 

de lógica, se o defeito não existia na colocação da coisa em circulação, apareceu 

posteriormente, logo, não é causado pelo produtor. A prova basta-se com a 

“probabilidade da sua não existência” quando a coisa foi colocada em circulação16, 

a não ser assim, a prova seria muito difícil para o produtor.  

A al. d) “Não ter fabricado a coisa nem para venda nem para qualquer outra 

forma de distribuição com fins lucrativos [“venda, aluguer, leasing, franchising”17] 

ou não a ter fabricado ou distribuído no quadro da sua actividade profissional.” 

Os pressupostos devem ser preenchidos cumulativamente. Ou seja, a finalidade 

tem de ser comercial, por isso a norma exclui todas aquelas situações que remetam 

para um consumo privado, sem qualquer fim lucrativo, porque fora da atividade 

profissional. E percebe-se e bem, que assim seja, já que a noção de vendedor ao 

abrigo do art.º 1.º al. c) da Diretiva 1999/44/CE já apontava para “qualquer pessoa 

singular ou colectiva que, ao abrigo de um contrato, vende bens de consumo no 

âmbito da sua actividade profissional.” 

A al. e) “Terem decorrido mais de 10 anos sobre a colocação da coisa em 

circulação.” Este prazo (de caducidade) é o mesmo do art.º 12.º do DL n.º 383/89. 

O produtor depois, de 10 anos sobre a colocação da coisa em circulação deixa de 

ter o seu controlo. Acolhemos a orientação de CALVÃO DA SILVA18, o prazo 

indicado tutela o produtor, que não pode ser para sempre responsável.  

                                                           
16Neste sentido, SILVA, João Calvão da - Responsabilidade civil…op.cit., pp. 718-721. 

17 Cfr. SILVA, João Calvão da - Responsabilidade civil…op.cit., p. 722. 

18 Neste sentido, SILVA, João Calvão da - Responsabilidade civil…op.cit., pp. 740-742. Cfr. SILVA, 
João Calvão da - Venda de bens…op.cit., p. 137.  
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4. Responsabilidade solidária entre o produtor e o seu representante, à 

luz do art.º 6.º, n.º 3 

Já o art.º 6.º, n.º 3 revela que o representante do produtor19na zona de 

domicílio do consumidor responde solidariamente com o produtor, sendo certo 

que ao seu representante também se aplica o art.º 6.º, n.º 2. A obrigação é solidária 

(art.º 512.º do CC), o que significa que cada um dos devedores responde pela 

prestação integral e esta a todos libera, existindo mais tarde, um direito de 

regresso sobre aquele que pagou a totalidade. O comprador pode atuar junto do 

produtor ou do seu representante, ou pode intentar uma ação contra os dois - 

litisconsórcio voluntário (arts. 517.º do CC e 32.º do CPC). 

Relativamente a vendas transfronteiriças20, é para o consumidor mais fácil 

dirigir-se ao produtor ou seu representante no seu país, do que tentar recorrer a 

um vendedor que se encontra no estrangeiro.   

 

  

                                                           
19 A definição de representante do produtor consta do art.º 1º- B e) “qualquer pessoa singular 

ou colectiva que actue na qualidade de distribuidor comercial do produtor e ou centro autorizado 
de serviço pós-venda, à excepção dos vendedores independentes que actuem apenas na qualidade 
de retalhistas.” 

20 Sobre esta questão, ALMEIDA, Carlos Ferreira de - Direito do consumo. Coimbra: Almedina, 
2005, p. 187, o A. tem algumas dúvidas, a ação direta perante o produtor com sede no estrangeiro 
que não tenha representante em Portugal, pode gerar problemas no que se refere ao “âmbito de 
aplicação territorial da norma portuguesa”, assim como, se o direito for “invocável” e “exequível”, 
poderão existir reações de sujeitos que não estejam acostumados a regimes tão rigorosos de 
responsabilidade direta do produtor. 
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5. Considerações finais 

O presente artigo incidiu sobre uma reflexão em torno da responsabilidade 

direta do produtor. É altura de expor as seguintes conclusões, vejamos: 

O regime da responsabilidade direta do produtor apresenta inúmeras 

vantagens. Por norma, o produtor apresenta uma superioridade socioeconómica 

em relação ao vendedor, pelo que estará numa posição mais favorecida, para 

resolver o problema num curto espaço de tempo. Posto isto, com a evolução do 

comércio, o comprador não poderia ficar limitado a reagir perante o vendedor.  

Por sua vez, as marcas dos produtos influenciam muito os consumidores na 

sua compra, a ser assim, sucede que estes acabam por confiar mais no produtor 

do que propriamente no vendedor, que não está na origem do fabrico.  

Consideramos que a responsabilidade direta do produtor é 

independentemente de culpa, porque a norma do art.º 6.º, n.º 1 tende a 

responsabilizar o produtor por meio de reparação ou substituição sem atender a 

qualquer pressuposto de culpa. No entanto, o art.º 6.º, n.º 2 parece contrariar este 

princípio, pois, invoca situações em que se deduz que o produtor não teve culpa 

nenhuma, razão pela qual não deve ser responsabilizado. 

Entendemos que o mencionado DL 383/89 e o DL 69/2005, de 17 de março, 

reportam-se a uma ideia de segurança dos produtos. Existem várias vozes na 

doutrina, que defendem uma união do regime da conformidade e segurança dos 

produtos, de maneira a que o sistema seja coerente e equilibrado. E bem, já que 

um produto que não seja seguro também não apresenta qualidade ou 

conformidade, v.g., se o produto não é seguro, também não serve para o fim que 

o consumidor o queria destinar, estamos perante a presunção de 

desconformidade prevista no art.º 2.º, n.º 2 b) do DL 67/2003.  
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Reforçamos sempre a ideia de que o consumidor deve estar protegido, uma 

vez que se encontra numa posição fragilizada. Cremos, por isso que fique assente 

a nossa apreciação de que a responsabilidade direta do produtor é um mecanismo 

que fortalece a sua defesa.   
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RESUMO: 

Tradicionalmente, a responsabilidade civil divide-se em duas 
modalidades, sendo estas a responsabilidade contratual e a 
responsabilidade extracontratual. Apesar de estas duas vias da 
responsabilidade responderem à maior parte dos problemas 
jurídicos, quando o respetivo dano a reparar surge de relações que 
advêm de uma confiança justificável, é necessário recorrer a uma 
outra via, isto porque, tais relações de confiança não se baseiam num 
vínculo contratual.  

Para responder a este problema, ou seja, para reparar danos 
provenientes de relações de confiança, surge a ideia da terceira via 
da responsabilidade civil, mais especificamente, a responsabilidade 
pela confiança. 
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Introdução: 

Das relações sociais entre os sujeitos, determinados comportamentos podem 

originar danos e prejuízos a outrem, sendo que, estes danos poderão ser 

indemnizados e reparados pelo instituto da responsabilidade civil, o qual impõe 

ao lesante essa obrigação de indemnização.  

Como iremos ver, a responsabilidade civil divide-se, tradicionalmente, entre 

duas modalidades, a responsabilidade contratual e a extracontratual, na medida 

em que, será feita uma breve análise a ambas, com especial enfoque na primeira. 

Relativamente ao mundo contratual e negocial, não há dúvidas de que a 

responsabilidade contratual é a modalidade que vai responder para reparar os 

eventuais danos causados, porém, é preciso determinar quando esses danos 

surgem de relações complexas que advêm de uma confiança justificada e 

fundamentada. Nestes casos não estamos perante um vínculo contratual, mas, 

sendo feito um investimento com base numa confiança e declarações de outrem, 

o direito tem de tutelar estas situações, pois o princípio da autonomia da vontade 

permite aos sujeitos criar vínculos de variadas formas, sem ser através do típico 

negócio jurídico.  

Iremos assim abordar a questão da confiança e a responsabilidade nos casos 

em que o confiante investe com base nas declarações de outrem e adquira 

prejuízos devido à frustração das expetativas depositadas. Será abordado a 

possibilidade de uma terceira via da responsabilidade civil que tem como objetivo 

responder a esta problemática. 

Analisaremos também certos casos positivados no Código Civil, o qual tem 

certas normas que protegem a confiança depositada e, posteriormente, iremos 

verificar os pressupostos de uma eventual responsabilidade pela confiança. 
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Por último, serão analisados os efeitos desta responsabilidade e principais 

diferenças entre esta e a responsabilidade contratual, assim como outras figuras 

idênticas.   

 

1. Responsabilidade Civil 

No pensamento de Antunes Varela, a figura da responsabilidade civil, em 

seguimento dos contratos, é a fonte mais relevante na criação de obrigações1, na 

medida em que, esta pretende reparar um dano sofrido através da prestação de 

uma indemnização, sendo, portanto, uma obrigação que provém da lei, 

independente da vontade das respetivas partes.  

A responsabilidade civil, e tendo em conta o paradigma tradicional, divide-se 

em duas vertentes fundamentais, sendo estas a responsabilidade contratual e a 

extracontratual.   

Em relação à primeira, a qual também é designada de responsabilidade 

contratual ou obrigacional, provém do incumprimento das obrigações que advêm 

dos contratos, dos negócios jurídicos unilaterais ou mesmo da lei2. No que diz 

respeito á segunda modalidade referida, também designada de responsabilidade 

delitual ou aquiliana, estão abrangidos os casos de violação de direitos absolutos 

ou da prática de determinados atos que, embora sejam lícitos, causam prejuízo a 

terceiros3. Antes de introduzir o foco do presente trabalho, ou seja, a 3º via de 

responsabilidade, importa abordar em traços gerais a figura da responsabilidade 

contratual. 

                                                           
1 ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, Vol. I, 10º Ed., Almedina, Coimbra, 2005, Pg. 

519. 

2 Inibem. 

3 Inibem. 
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1.1. Responsabilidade Contratual 

No âmbito desta responsabilidade e, tendo em conta o artigo 798.º do CC, “o 

devedor que falta culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se responsável 

pelo prejuízo que causa ao credor”. Deste modo, verificamos que o incumprimento 

não se limita somente ao âmbito contratual, estendendo-se a todo o tipo de 

obrigações. O devedor é assim responsável por indemnizar o credor quando 

houver incumprimento do contrato stricto sensu, incumprimento defeituoso ou 

atraso no cumprimento. 

Ao lado do incumprimento da obrigação por parte do devedor, o qual 

configura um ato ilícito, é necessária a existência de outros pressupostos, os quais 

são a culpa, um dano e causalidade entre o ato e o respetivo dano.  

Este dever de indemnizar é assim, tal como refere Mota Pinto, um 

prolongamento do direito de crédito incumprido, tendo o mesmo valor jurídico 

apesar de o objeto poder variar4, porém, ambas as obrigações pertencem à mesma 

relação obrigacional complexa5. 

Esta relação obrigacional complexa compreende assim os deveres principais e 

os secundários, sendo que, nestes últimos estão incluídos os deveres acessórios6 

da prestação principal e os deveres relativos às prestações complementares7. 

Fazem ainda parte, tal como Stoll refere, os deveres de proteção ou de tutela, que 

têm por objetivo proteger o credor da realização incorreta da prestação8. 

Deste modo, integrar-se-ia na responsabilidade contratual os casos em que o 

devedor cumpre o seu dever de prestar preterindo, porém, os deveres de 
                                                           

4 MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil. 4ª Ed., Coimbra Editora. Pg. 372.  

5 ANTUNES VARELA, Das obrigações (…). Pg. 157.  

6 Os quais são os deveres que o cumprimento exige para a perfeição na execução da obrigação 
principal. 

7 Tal como o dever de indemnização.  

8 MIRANDA BARBOSA, Lições de Responsabilidade Civil, 1.ª Edição, Princípia, 2017, Pg. 409. 
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proteção, provocando uma lesão no credor, porém, tal assunção não é uniforme 

na doutrina, havendo autores que consideram os deveres impostos pela boa-fé 

pertencentes ao âmbito delitual da responsabilidade9. Tendo em conta Carneiro 

da Frada, as partes podem modificar o âmbito do contrato, na medida em que, 

tais deveres tenham natureza contratual somente em duas situações – quando o 

respetivo dever contratual se esgota numa finalidade de proteção10 e, quando as 

partes elevam tais deveres de proteção à escala de deveres principais11. 

Sendo assim, ao surgir situações baseadas numa confiança formada por um 

acordo e, visto que as partes não demonstrem vontade em vincularem-se 

juridicamente, faz sentido, de um posto de vista social e de honra, falar de uma 3º 

via de responsabilidade civil, se na contratual não se conseguir proteger tais 

situações. 

 

1.2. Terceira Via da Responsabilidade Civil 

Relativamente a esta terceira via de responsabilidade muito se podia referir, 

porém, devido à brevidade do presente estudo apenas irá ser abordado os aspetos 

fundamenais, começando por  dizer que tal ideia foi introduzida por Canaris, o 

qual defendeu uma via de responsabilização autónoma às já existentes 

relativamente a certas figuras12, as quais apresentavam vinculações específicas 

superiores aos deveres genéricos, baseando-se no dever de boa-fé negocial13. Tais 

                                                           
9 Idem. Pg. 410. 

10 Temos como exemplo o contrato entre um paciente e um médico.  

11 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança: entre a 
vinculatividade negocial e a juridicidade para-negocial. Dissertação de mestrado. Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. 2018. 

12 Tal como a culpa in contrahendo, a violação positiva do contrato e contrato com eficácia de 
proteção para terceiros.  

13 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…)  Pg. 33. 
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figuras gerariam deveres de proteção, os quais se observavam antes de formação 

do contrato até à sua extinção. 

Mais autores se pronunciaram acerca da possibilidade desta 3º via, sobretudo 

para o caso de responsabilidade pela culpa in contrahendo, a responsabilidade pela 

violação de deveres de boa-fé, a responsabilidade do gestor de negócios, a 

responsabilidade nas obrigações nascidas de quase-contratos, a responsabilidade 

no quadro dos contratos de proteção para terceiros e a responsabilidade pela 

confiança14, porém, na doutrina portuguesa, damos maior destaque a Carneiro da 

Frada.  

Na lógica deste autor, importa fazer uma distinção entre os casos de violação 

de regras de boa-fé e as hipóteses de responsabilidade pela confiança, na medida 

em que, a frustração desta última não está sempre inerente à violação de uma 

regra de boa-fé, a qual exprime preocupações de correção e razoabilidade nas 

relações15.  Neste sentido, este autor refere, como exemplo, que um contrato cria, 

para além dos deveres assumidos na celebração do mesmo, expetativas de um 

comportamento futuro mesmo que não estejam, formalmente, no conteúdo do 

contrato. Ao se violar estas expetativas por contrariar comportamentos 

adequados, o agente poderá ser responsabilizado, não pela frustração dessas 

expetativas mas sim, pela violação dos ditames de boa-fé e razoabilidade de 

conduta16. 

Uma outra diferença que Carneiro da Frada refere é relativamente à 

responsabilidade pré-contratual e à teoria da confiança, na medida em que, 

existem regras de boa-fé a respeitar na nossa lei que tutelam a fase pré-contratual. 

                                                           
14 Inibem. 

15 CARNEIRO DA FRADA, Teoria da Confiança e responsabilidade Civil, Almedina, 2004. Pg. 454 
e 455.  

16 Idem. Pg. 458.  Se o conteúdo das relações obrigacionais está preenchido pelas regras da boa-fé, 
não podemos reconduzir tais regras à proteção das expetativas nem relacionar com os casos de 
responsabilidade pela confiança. 
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Neste sentido, e no âmbito da responsabilidade pré-contratual, é frequente 

ocorrer os casos de declarações indutoras em erro, as quais afetam a outra parte. 

Tais declarações não se enquadram no âmbito da responsabilidade pela confiança 

pois, o dever de abstenção destas declarações surge antes do aparecimento da 

confiança do agente, não se podendo, deste modo, justificar esta responsabilidade 

pela confiança na violação de uma regra antes desta confiança existir17. 

Apesar de algumas críticas a esta 3º via de responsabilidade 18, e apesar de haver 

quem defenda a inserção desta no âmbito da responsabilidade contratual ou 

delitual, existem hipóteses que se situam entre estas duas responsabilidades, 

sendo defensável a terceira opção como via autónoma. Surge, deste modo, casos 

alicerçados por uma confiança, tais como os celebrados por acordos de cavalheiro 

ou contratos de obsequiosidade19. Estas relações geram por vezes expetativas, as 

quais quando frustradas, poderão causar danos, daí a admissibilidade de uma 

responsabilidade pela confiança, como veremos adiante. 

 

2. Responsabilidade pela Confiança 

Os referidos acordos de cavalheiros ou a ocorrência de promessas inerentes à 

vida social podem assim provocar certos danos no confiante quando se frustra tal 

confiança e, apesar de tais casos estejam fora da vinculatividade negocial, não 

deixa de se observar uma ligação especial geradora de expetativas entre as 

respetivas partes, as quais pertencem ao âmbito da juridicidade para-contratual, 

que merece de igual forma, tutela do direito20.   

                                                           
17 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…). Pg. 36 

18 Tal como Menezes Cordeiro ou Almeida Costa. 

19 Promessas inerentes à vida social 

20 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…). Pg. 65 
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Neste sentido, ao frustrar as expetativas alheias alicerçadas numa confiança, 

poderá ser gerada uma obrigação de indemnizar o confiante, porém, a nossa 

legislação não consagra, de modo explícito, tal responsabilidade pela confiança. 

Deste modo, apesar de não existir uma regulamentação autónoma e consolidada 

deste instituto, importa averiguar certas situações em que as partes não celebram 

qualquer contrato, mas existe um direito à indemnização aquando da violação de 

certa promessa pelos danos causados pelo investimento dessa confiança,21 ou seja, 

existem normas que tutelam as expetativas dos sujeitos. 

 

2.1. Existência de uma Responsabilidade pela Confiança no Código Civil? 

Tendo sempre em mente a divisão entre a responsabilidade por violação de 

deveres e por frustração das expetativas, comecemos pelo art.º 245.º, n.º 2 do CC, 

o qual é um caso duvidoso. Este artigo está relacionado com as declarações não 

sérias, na medida em que, se tais declarações induzirem o declaratário a aceitar 

justificadamente a sua seriedade, ele tem o direito a ser indemnizado pelo seu 

prejuízo. Esta norma protege os danos provenientes da frustração da convicção 

da declaração negocial22. Carneiro da Frada não esclarece, porém, se tal 

responsabilidade advém da violação de um dever de cuidado (o dever de não 

emitir declarações suscetíveis de enganar outrem), incluindo tal situação na culpa 

in contrahendo.   

Apesar do não esclarecimento, podemos dizer que “declarações não sérias” são 

declarações jocosas, cénicas ou didáticas23, uma vez que há uma expetativa, por 

parte do declarante, de que a outra parte não as leve a sério, não sendo defensável 

a existência de qualquer dever de cuidado. Caso o declaratário acreditar na 

                                                           
21 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…). Pg. 54. 

22 CARNEIRO DA FRADA, Teoria (…). Pg. 834. 

23 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…). Pg. 49. 
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respetiva declaração negocial e acarretar com prejuízos, este será indemnizado 

pela frustração das expetativas que foram depositadas na declaração, indo ao 

encontro da teoria da confiança24. 

Outra situação que se destaca sem dúvidas é o caso do art.º 1594º, nº 1 do CC 

relacionado com a promessa de casamento. Tal norma enuncia que se um dos 

contraentes romper a sua promessa sem motivo justificável ou, por culpa sua, fizer 

com que a outra parte se retrate, deve aquele “indemnizar o esposado inocente, bem 

como os pais deste ou terceiros que tenham agido em nome dos pais, quer das despesas 

feitas, quer das obrigações contraídas na previsão do casamento” – correspondendo 

tal indemnização aos danos de confiança. Não obstante tal indemnização, o 

rompimento da promessa de casamento, mesmo sem motivo fundado, não é 

ilícito, visto que que tal promessa está interligada com a liberdade de celebração, 

ou não, do casamento25. Deste modo, não estando tal dever indemnizatório ligado 

à violação de uma conduta, não existe um verdadeiro dever em contrair o 

casamento, na medida em que, não podemos considerar que a promessa de 

casamento crie um vínculo contratual26.  

Assim sendo, concluímos que esta indemnização pelos danos da confiança 

resulta do rompimento de uma promessa de casamento, a qual é considerada 

como facto gerador de confiança. Tal confiança influenciou atividades e decisões 

alheias que foram irrelevantes (nomeadamente a organização do casamento que 

já não se vai realizar). Tal situação vem comprovar a teoria da confiança, servindo 

de base para resolver situações idênticas no mundo das relações sociais, as quais 

o Direito tem de tutelar27. 

                                                           
24 Idem. Pg. 50. 

25 CARNEIRO DA FRADA, Teoria (…). Pg. 835 e 836. 

26 CARNEIRO DA FRADA, Teoria (…). Pg. 836. 

27 Idem. Pg. 837 e 838. 
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Outro afloramento da responsabilidade pela confiança pode ser encontrado no 

art.º 23.º, n.º 1 do Contrato de Agência, na medida em que, é legítima a existência 

de um agente sem poderes de representação ou de cobrança de créditos que atue 

como se os tivesse, desde que o terceiro tenha fundado um certo grau de confiança 

nele, a partir da qual, o cliente se sente confortável para contratar como se fosse 

um agente com os respetivos poderes28. Esta situação pode ser resolvida pelos arts. 

268.º, n.º 1 e 770.º do CC, ex vi dos arts. 22.º, n.º 1 e 3.º, n.º 3 do Contrato de 

Agência, os quais exigem certos requisitos para a eficácia do negócio celebrado 

por um agente sem poderes de representação. Existe, porém, uma necessidade de 

tutelar a confiança que o terceiro depositou no agente sem poderes, desde que tal 

confiança do cliente, na representatividade do agente, se justifique em razões 

objetivas29. É assim a finalidade deste art.º 23.º do Contrato de Agência, que tutela 

a legítima confiança de outrem, sendo que, segundo Pinto Monteiro, esta solução 

faz com que se alargue a todos os contratos de cooperação30. 

Outros casos que refletem a confiança são os artigos 899.º e 909.º do CC, 

relativamente à responsabilidade do vendedor de coisa alheia e onerada, 

respetivamente, onde tal responsabilidade é independente de culpa e de violação 

de deveres, derivando da frustração da confiança do comprador.  

O artigo 81.º, n.º 2, diz respeito à revogação da limitação voluntária ao 

exercício dos direitos de personalidade, revogação esta que é lícita, na medida em 

que, ao frustrar as expetativas de outrem, poderá surgir uma indemnização a título 

compensatório.  

Por último e de forma sumária, a indemnização por revogação do mandato, 

presente no art.º 1172.º do CC, também é um afloramento desta responsabilidade, 

                                                           
28 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança…Pg. 52 

29 Idem. Pg. 53. 

30 Inibem. 
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visto que é uma revogação lícita que pode provocar danos pela violação das 

expetativas da contraparte.  

 

2.2. Pressupostos da Responsabilidade pela Confiança: 

No que diz respeito aos já referidos acordos de cavalheiros e negócios de mera 

obsequiosidade importa, para a existência de uma responsabilidade pela 

confiança, averiguar certos pressupostos necessários para fundamentar tal 

responsabilidade.  

Neste sentido, uma relação de confiança pressupõe a existência de quatro 

requisitos, sendo estes: (1) um caso de confiança, no qual alguém confia no 

comportamento de outrem; (2) uma justificação objetiva dessa confiança, não 

esquecendo que, em certo casos, a confiança pode ser criada com a simples 

passividade; (3) um investimento de confiança com base na convicção das 

declarações ou comportamentos do outro; (4) a imputação da confiança a quem a 

compromete31. Importa ainda referir que a culpa do responsável é irrelevante, 

visto que, esta conduta não tem nada de ilícito32. 

No que diz respeito à situação de confiança e, tendo em conta Baptista 

Machado, para que se justifique um caso de causalidade entre a conduta geradora 

de confiança e o investimento feito, é necessário que tal investimento tenho sido 

feito somente com base na respetiva confiança, e que aquele não possa ser 

ressarcível por outro meio jurídico33.  

                                                           
31 CARNEIRO DA FRADA, Uma “Terceira via” no direito da responsabilidade civil?”, Almedina, 

Coimbra, 1997, Pg. 103 e 104. 

32 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…). Pg. 54. 

33 Idem. Pg. 55. 
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É importante referir ainda que o confiante deve estar de boa-fé, ou seja, 

desconhecer das falsas intenções do outro, agindo assim com os cuidados 

necessários. 

Relativamente à prova do nexo causal entre a confiança e o respetivo 

investimento é algo difícil de obter, visto que a prova de um facto de foro interno 

não é fácil de conseguir. Para facilitar tal prova, justifica-se uma presunção de que 

o confiante tinha motivos para confiar nas declarações ou comportamentos, desde 

que haja uma justificação fundamentada e objetiva. Assim, deve o responsável 

pela confiança fazer a demostração positiva de que aquela não existiu ou não teve 

relação com o investimento aludido34.  

Desde já, é possível distinguir este modelo de responsabilidade pela confiança 

do modelo da responsabilidade por violação de deveres de comportamento, na 

medida em que, neste último, a obrigação de indemnização está ligada à infração 

de deveres geradores de prejuízos, não sendo também exigível a existência de um 

investimento de confiança justificável35, nem a existência de um dever de 

corresponder à confiança alheia. 

 

2.3. Efeitos da Responsabilidade pela Confiança: 

Relativamente aos efeitos desta responsabilidade, estes estão relacionados 

com a defesa do investimento, dando-se primazia à tutela negativa da confiança36, 

na medida em que, por critérios de adaptabilidade e proporcionalidade, 

pretende-se reparar os prejuízos causados, repondo a situação na qual o sujeito 

estaria se não tivesse confiado. Ao contrário da responsabilidade delitual, esta 

                                                           
34 CARNEIRO DA FRADA, Uma “Terceira via” …, Pg. 105. 

35 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança…Pg. 57 

36 Tal tutela negativa e, visto que os casos de confiança assentam no princípio da autonomia da 
vontade, salvaguarda o espaço de liberdade dos sujeitos, não atingindo tal liberdade, sem olvidar à 
respetiva proteção do frustrado. CARNEIRO DA FRADA, Teoria (…)., Pg. 700. 
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tutela positiva não promove a realização das expetativas nem repara os danos 

originados na frustração da confiança, apenas reconstrói a situação original, sendo 

tal proteção relacionada com as relações intersubjetivas dos sujeitos.  

Outro aspeto importante a considerar é que esta proteção da confiança não 

pode ser enquadrada no âmbito da vinculatividade e responsabilidade contratual, 

na medida em que, nesta natureza para-negocial da confiança não é possível exigir 

o cumprimento do que foi acordado, não é possível invocar a exceção de não 

cumprimento do contrato nem exercer o direito de retenção e, por último, não é 

possível forçar o sujeito a prestar uma sanção pecuniária compulsória37.  

Posto isto, importa referir que existem situações que ficam entre o contrato e 

o delito, situações estas relacionadas com a relação obrigacional sem deveres 

primários de prestação. Tais relações aglomeram situações que se prendem com 

a violação de deveres de comportamento, os quais, entre outros, a frustração das 

expetativas se enquadra38.  

 

 

  

                                                           
37 DANIELA FILIPA DIAS LOPES LARANJEIRO, Responsabilidade pela confiança (…). Pg. 67. 

38 CARNEIRO DA FRADA, Teoria (…). Pg. 765. 
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Conclusão: 

Após a elaboração do presente trabalho vimos que podem existir situações 

fundadas numa confiança que advêm de uma ligação especial entre os 

intervenientes, tendo como exemplo os acordos de cavalheiros e os negócios 

inerentes à vida social. Tais situações, embora estarem fora da vinculatividade 

contratual, estão ligadas a valores que o direito tutela, tal como a honra e a 

confiança, estando tais casos dentro do âmbito da vinculatividade para-

contratual. Assim, e independentemente da intenção de os sujeitos se vincularem 

negocialmente, as situações de confiança estão sempre relacionadas com a 

vontade intrínseca do sujeito se vincular juridicamente, ou seja, a ideia da auto-

vinculação. Tal facto é fruto da autonomia da vontade que o direito oferece à 

sociedade, ou seja, as pessoas são livres de se vincularem e o negócio jurídico não 

é a única forma de isso acontecer.  

 Deste modo, há situações que não estão relacionadas com o incumprimento 

do dever de prestar, como o nosso caso de estudo. Assim sendo, pode ocorrer 

casos em que, ao frustrar as expetativas de alguém, provoca-se danos e prejuízos 

avultados devido ao facto de estes terem feito investimentos com base nas 

declarações ou comportamentos de outros. Tais investimentos têm de merecer 

tutela do direito apesar de estarmos fora do âmbito negocial, sendo tal 

responsabilidade construída praeter legem.  

Não obstante o que foi dito, é preciso apurar e fundamentar a confiança 

retratada, na medida em que, nem todos os casos de confianças são objeto de 

responsabilidade. Para tal é necessária a existência de certos pressupostos como a 

existência justificada de confiança ligada a um facto apto a produzi-la, a partir do 

qual se funde um investimento com base nessas expetativas criadas. A frustração 

destas expetativas tem de causar prejuízos ao sujeito para o direito intervir. 
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O objetivo desta responsabilidade pela confiança pretende assim colocar o 

confiante frustrado na situação em que se encontraria se não tivesse confiado no 

outro. 

Concluindo, o direito da responsabilidade civil tem de ser flexível e 

acompanhar as diversas formas de vinculatividade, mesmo que estejam fora do 

âmbito negocial e delitual como a frustração da confiança, desde que sejam 

justificadas e suscetíveis de causar danos aos intervenientes, porém, não pode 

deixar de ser rigoroso sob pena de o comprometer. 
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RESUMO: 

Os pedidos de acesso à informação de saúde são recorrentes e 

suscitam, junto dos profissionais e estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde, inúmeras questões sobre a sua 

legitimidade, conteúdo, regime jurídico subjacente e, ainda, 

sobre a confidencialidade dos dados e o respeito pela autonomia 

do utente. Torna-se, por isso, determinante compreender o 

contexto que conduz à partilha da informação de saúde, saber em 

que termos pode o titular dos dados aceder à sua informação e 

saber, ainda, quem mais pode aceder aos dados de saúde, 

designadamente na ausência de consentimento do utente. 

Por inerência, importa refletir sobre o avanço tecnológico 

que se repercute na área da saúde e impulsionar uma maior 

consciencialização na adoção de procedimentos conformes ao 

disposto na legislação vigente, que poder-se-ão considerar boas 

práticas na gestão dos pedidos de acesso. 
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1. Introdução 

Os pedidos de acesso à informação de saúde são recorrentes e suscitam, junto 

dos profissionais e estabelecimentos prestadores de cuidados e tratamentos de 

saúde, inúmeras questões sobre a sua legitimidade, conteúdo, regime jurídico 

subjacente e, ainda, sobre a confidencialidade dos dados e o respeito pela 

autonomia do utente. Torna-se, por isso, determinante compreender o contexto 

que conduz à partilha da informação de saúde, saber em que termos pode o titular 

dos dados aceder à sua informação e saber, ainda, quem mais pode aceder aos 

dados de saúde, designadamente na ausência de consentimento do utente. 

A seu par, vivemos tempos de forte proliferação informativa, eminentemente 

digital, que nos compelem ao cumprimento de um especial dever de cuidado cuja 

relevância se acentua quando tratamos informação de saúde.  

Com a informatização progressiva dos dados de saúde e a multiplicação de 

bases de dados e plataformas de dados de saúde, que conservam e possibilitam a 

partilha de informação de saúde dos utentes, nomeadamente no Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), releva também aferir em que medida o acesso a essa informação 

é útil e salvaguardado.  

Assim, pela pertinência e atualidade do tema, com o presente trabalho 

propomo-nos, essencialmente, refletir sobre o acesso à informação de saúde no 

ordenamento jurídico português, bem como, impulsionar uma maior 

consciencialização na adoção de procedimentos conformes ao disposto na 

legislação vigente, que poder-se-ão considerar boas práticas na gestão dos 

pedidos de acesso. Para o efeito, é apresentado o contexto do acesso à informação 

de saúde - normativo, conceptual e relacional (2., 2.1., 2.2., 2.3); o regime jurídico 

do acesso à informação de saúde, abordado em dois grandes domínios: da 

proteção conferida à informação em causa, com uma análise exaustiva das normas 

que a suportam e do exercício, propriamente dito, da mesma, pelo próprio titular 

da informação (o utente) e por terceiros (3., 3.1. e 3.2.); a transformação digital 
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na área da saúde com o uso crescente dos processos clínicos eletrónicos e das 

plataformas de dados de saúde (4., 4.1. e 4.2.) na melhoria da prestação de 

cuidados de saúde; a nossa conclusão objetivada (5.) e, por fim, algumas 

recomendações - boas práticas organizacionais, na ótica da melhoria contínua 

(6.).  

 

2. Contexto do acesso à informação de saúde 

2.1. Contexto normativo 

A informação de saúde encontra, no ordenamento jurídico português, um 

regime jurídico especial com a Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro – Lei da 

informação genética pessoal e informação de saúde - alterada pela Lei n.º 26/2016, 

de 22 de agosto (adiante, Lei n.º 12/2005). É com esta Lei, na sua versão 

originária, que finalmente se definem conceitos até então omissos e se estatuem 

normas inéditas no âmbito da informação genética que vieram fomentar o 

desenvolvimento científico, nomeadamente a investigação em material biológico 

humano. Como tal, a relevância deste diploma foi, e ainda hoje é, inquestionável. 

A existência deste regime jurídico específico justifica-se pela natureza da 

própria informação que regula e pelo contexto em que a mesma é obtida. É, por 

isso mesmo, entendido na doutrina vigente que existem inerentes questões éticas 

e jurídicas que se interrelacionam e que a fundamentam, como melhor 

contextualizaremos. 

Não obstante o supra exposto, enquanto dados pessoais, os dados relativos à 

saúde gozam igualmente da proteção jurídica conferida pelo Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados1 (adiante, RGPD) e pela Lei de Execução n.º 58/2019, 

                                                           
1 O 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. 
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de 08 de agosto2 (adiante, LE), que incluem normas específicas para a informação 

de saúde. 

A seu par, será inevitável abordar a nossa legislação constitucional e demais 

legislações ordinárias, bem como, referenciar determinadas normas 

deontológicas, que determinam a condução desta matéria. 

Apesar da área da saúde ser das que sempre demonstrou especial sensibilidade 

para o exercício de proteção dos dados de saúde – recordemos, desde logo, o 

juramento de Hipócrates3 -  é com a entrada em vigor do RGPD4, em 25 de maio 

de 2018 após um período de transição de dois anos, que se impulsiona no nosso 

ordenamento jurídico uma maior atenção e debate sobre o tema. Se é verdade que 

alguns países da Europa (como a Alemanha, a Suécia, entre outros) e os Estados 

Unidos da América estavam já bastante preparados para absorver e integrar uma 

panóplia, considerável, de novas exigências e inerentes preocupações nesta sede, 

as Organizações Portuguesas - quer públicas, quer privadas - parecem ter iniciado, 

com a celeridade que se lhes impôs, toda uma reestruturação material e 

procedimental no sentido do reforço do tratamento, logo, da proteção de dados 

                                                           
2 A LE, que entrou em vigor no dia 09 de agosto de 2019, veio assegurar a execução do RGPD na 

ordem jurídica portuguesa (revogando a Lei de Proteção de Dados Pessoais n.º 67/98 de 26 de 
outubro, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 95/45/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção de pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, igualmente revogada). 

3 “Guardarei segredo acerca de tudo o que ouça ou veja (…) e não seja preciso que se divulgue, seja 
ou não do domínio da minha profissão, considerando um dever o ser discreto (…)”, cuja versão 
ratificada pela Declaração de Genebra, remonta a 1948. 

4 O RGPD apresenta-se, por opção do legislador europeu, como um instrumento normativo de 
carácter geral e obrigatório, como tal, de aplicação imediata e homogénea a todos os Estados-
Membros (EM), incluindo Portugal), sem necessidade de qualquer medida de transposição. Assim 
sendo, sobre cada EM impende a obrigação de fazer aplicar, no ordenamento jurídico interno 
respetivo, as suas disposições - que assentam nos dois objetivos preponderantes a que se propõe: i) 
a defesa dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o seu 
direito à proteção de dados e ii) a promoção da livre circulação dos dados pessoais (art.º 1.º, n.º 1 e 
n.º 2) recorrendo, para tal, sempre que necessário, aos Tribunais Nacionais para dirimir eventuais 
diferendos. Vd. Menezes Cordeiro, António Barreto, “Manual do Direito da Proteção de Dados à 
luz do RGPD e da Lei n.º 58/2019”, Almedina, janeiro 2020, pg. 35 e ss.  
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pessoais. Também não nos podemos esquecer que a atual sociedade, muito 

marcada pelo progresso e utilização das ciências e tecnologias, acaba por atribuir 

um crescente valor, económico e social, à própria informação. Efetivamente, os 

titulares dos dados5 veem, agora, a informação que a si respeita proliferada e 

tratada de uma forma, maioritariamente, metódica e generalizada, sendo esta a 

realidade de inúmeros estabelecimentos prestadores de cuidados e/ou 

tratamentos de saúde (adiante, estabelecimentos de saúde). Ora, tal como 

existem facilidades e potencialidades imensas no recurso à informática com um 

acesso, direto ou indireto, relativamente facilitado à quase totalidade da 

informação, existem igualmente riscos associados à sua utilização (como sejam, 

os de acesso, divulgação e armazenamento indevidos de dados pessoais, entre 

tantos outros), quer para os titulares dos dados, quer para os próprios 

estabelecimentos de saúde; o que impõe um reforço legislativo. 

 

2.2. Contexto conceptual e sua extensão 

A Lei n.º 12/2005 representa um passo inovador ao estabelecer um conjunto 

de conceitos até à data (da sua versão originária) inexistentes no nosso 

ordenamento. Com o propósito de facilitar a abordagem do tema em análise, 

decidimos individualizar os conceitos que esta Lei nos apresenta e que adiante 

teremos o cuidado de explanar.  

A informação de saúde abrange “todo o tipo de informação direta ou 

indiretamente ligada à saúde, presente ou futura, de uma pessoa, quer se encontre 

com vida ou tenha falecido, e a sua história clínica e familiar” (art.º 2.º). Com esta 

definição, o legislador optou por atribuir considerável amplitude à informação de 

saúde, nela incluindo todos os dados relativos à saúde de uma pessoa – com vida 

ou, entretanto, falecida - e, ainda, a sua história clínica e familiar. Tal significa que, 

                                                           
5 Aqui, utentes. 
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indissociavelmente, a informação de saúde inclui dados passados, presentes ou 

futuros6, sendo referente a pessoas vivas, embora sujeita a proteção especial após 

a morte, nos termos da lei 7.”  

Trata-se, portanto, de “uma dimensão que integra a vida da pessoa desde a sua 

conceção até à sua morte”8. 

Já a história clínica e familiar integra o registo, informatizado ou manual9, de 

todos os dados de saúde da pessoa e eventualmente da família. Como tal, retrata 

a sua história de saúde, logo, a sua vida mais íntima. Sumariamente, este registo 

proporciona ao utente uma prestação de cuidados de saúde mais adequada e 

célere, sendo esta a sua função primordial.  

Acresce que o legislador fez ainda incluir na noção de informação de saúde os 

conceitos de informação médica e informação genética. 

A informação médica é entendida como “a informação de saúde destinada a 

ser utilizada em prestações de cuidados ou tratamentos de saúde” (art.º 5.º, n.º 1 

e art.º 39.º, n.º 1 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, adiante 

CDOM10). Como tal, integra os dados de saúde, acedidos e utilizados pelos 

profissionais de saúde no exercício da sua atividade – quer por partilha do próprio 

                                                           
6 A este propósito, temos o excelente exemplo dos dados dos nascituros, recolhidos durante a 

gravidez e que serão dados de saúde da pessoa aquando do seu nascimento, bem como, os dados 
genéticos relativos a acontecimentos futuros, como ilustra Deodato, Sérgio, Direito da Saúde, 
Coletânea de Legislação Anotada, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, pg. 236. 

7 Os dados pessoais de saúde das pessoas falecidas estão protegidos termos do RGPD (art.º 9.º, n.º 
1) e da LE (art.º 17.º), logo, os direitos de acesso, retificação e apagamento são exercidos por quem 
a pessoa falecida haja designado para o efeito ou, na sua falta, pelos respetivos herdeiros, podendo, 
contudo, deixar determinada a impossibilidade de exercício desses direitos após a sua morte. 

8 Cfr. Deodato, Sérgio, “A Proteção da Informação de Saúde”, Fórum de Proteção de Dados n.º 
4, julho de 2017, pg. 62. 

9 Embora defendamos que caso se opte pela primeira hipótese, mais facilmente se garante a 
anonimização dos dados para efeitos de investigação clínica. 

10 Aprovado pelo Regulamento n.º 707/2016, de 21 de julho de 2016, publicado no D.R. n.º 139, 
2.ª Série. 
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utente, quer por observação clínica ou pela aplicação de exames complementares 

de diagnóstico. Traduz, portanto, uma parte significativa da informação de saúde. 

O registo, informatizado ou manual, da informação médica de uma pessoa 

constitui o seu processo clínico (art.º 5.º, n.º 2), a ser inscrito e consultado11 pelo 

médico que acompanha o utente ou, sob a supervisão daquele, informatizada por 

outro profissional de saúde igualmente sujeito a sigilo profissional, no âmbito das 

competências específicas de cada profissão e no respeito pelas respetivas normas 

deontológicas (art.º 5.º, n.º 4 e n.º 5). Poder-se-á então defender que o processo 

clínico é o suporte material de excelência da informação de saúde. 

Por fim, a informação genética é “a informação de saúde que verse as 

características hereditárias de uma ou de várias pessoas, aparentadas entre si ou 

com características comuns daquele tipo, excluindo-se desta definição a 

informação derivada de testes de parentesco ou estudos de zigotia em gémeos, 

dos estudos de identificação genética para fins criminais, bem como do estudo das 

mutações genéticas somáticas no cancro” (art.º 6.º, n.º 112). Pela sua natureza e 

especificidade, uma vez que incide sobre a identidade individual e familiar de uma 

pessoa, a informação genética requer proteção reforçada em termos de acesso, 

segurança e confidencialidade pelo que, por regra, não pode ser utilizada pelos 

profissionais de saúde, nem registada nos processos clínicos dos utentes.13 

Face ao exposto, compreende-se a especial importância da informação de 

saúde, reveladora do mais íntimo e pessoal da pessoa, que é confidencial e obriga 

                                                           
11 Na medida do estritamente necessário à realização da prestação de cuidados de saúde. 

12 Por razões de “economia processual”, não aprofundaremos este tipo de informação da forma 
que desejaríamos, contudo, adiante recomendaremos bibliografia para o efeito. 

13 Leia-se, especificamente, os n.ºs 4 a 7 do art.º 6.º da Lei n.º 12/2005. 
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a sigilo. O seu acesso e conhecimento por terceiros deve, assim, ser regrado e 

limitado.14 

Numa perspetiva generalista, o RGPD define os dados relativos à saúde como 

dados pessoais, relacionados com a saúde física ou mental, passada, presente ou 

futura, de uma pessoa singular, incluindo a prestação de serviços de saúde, que 

revelam informações sobre o seu estado de saúde (art.º 4.º, 15) e considerando 

3515), pelo que sendo dados sensíveis do ponto de vista dos direitos e liberdades 

fundamentais de uma pessoa, merecem especial proteção (considerando 5116 e 

art.º 9.º). 

 

2.3. Contexto relacional 

É peculiar o contexto de partilha da informação de saúde do utente para com 

o médico, carregando, por inerência, determinadas questões éticas e jurídicas que 

deveremos ter em consideração, uma vez que o acesso a essa informação acontece 

                                                           
14 Todos estes dados de saúde são dados sobre a vida de cada pessoa ao longo do seu ciclo vital, 

que se encontram essencialmente registados e arquivados nos estabelecimentos de saúde, onde a 
pessoa nasceu, foi sendo assistida e veio a falecer. No entanto, estes dados foram partilhados pelo 
próprio titular ao profissional de saúde ou chegaram a si através deste último, por observação clínica 
ou realização de exames complementares de diagnóstico. Como tal, a circunstância em que os dados 
de saúde são recolhidos e o contexto particular em que o profissional de saúde a eles acede, assume 
particular relevância ética e jurídica, como nos ensina e fazendo uso das palavras de Deodado, 
Sérgio, últ. ob. cit., “A proteção da (…)” pg. 62. 

15 “(…) inclui informações sobre a pessoa singular recolhidos durante a inscrição para a prestação 
de serviços de saúde ou durante essa prestação (…); qualquer número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a identificar de forma inequívoca para fins de cuidados de 
saúde; as informações obtidas a partir de análises ou exames (…); e quaisquer informações sobre, 
por exemplo, uma doença, deficiência, um risco de doença, historial clínico, tratamento clínico ou 
estado fisiológico ou biomédico do titular dos dados, independentemente da sua fonte (…)”, cfr. 
considerando 35 do RGPD. 

16 “Merecem proteção específica os dados pessoais que sejam, pela sua natureza, especialmente 
sensíveis do ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, dado que o contexto do 
tratamento desses dados poderá implicar riscos significativos para os direitos e liberdades 
fundamentais”, onde se integram os dados relativos à saúde de uma pessoa, cfr. considerando 51 do 
RGPD. 
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por duas ordens de razão: a primeira, porque o utente se sente vulnerável visto 

que, na prática, desconhece e não domina o seu estado de saúde; a segunda, 

porque o utente estabelece uma “relação próxima e privada”17 com o médico que, 

necessariamente, assenta na confiança. Quanto à primeira, João Vaz Rodrigues18 

explica que não podemos ignorar o imenso poder que os conhecimentos técnicos 

especializados conferem ao médico e que fazem com que o utente o procure pelo 

que, conclui, a diferença de funções é positiva e desejada. Quanto à segunda, 

Sérgio Deodado sensibiliza que a relação é próxima porque exige um 

compromisso entre as partes, que leva o utente a anuir em expor-se e a partilhar 

dados pessoais de saúde19 e é também privada porque, por vontade do próprio, 

existe a partilha e o acesso a informação de saúde muitas das vezes desconhecida 

de terceiros (familiares, amigos, entre outros). Há, portanto, “profundidade na 

revelação de dados pessoais de saúde”20 que importa respeitar. A prestação de 

cuidados de saúde assenta, assim, na confiança, enquanto suporte ético e jurídico 

intrínseco à partilha dos dados de saúde.  

Eticamente, é a confiança que intui o utente a expor-se e a abdicar da sua 

privacidade para em troca receber os respetivos cuidados (há uma finalidade 

determinada), o que impende no médico um especial sentido de dever (muito 

fruto da deontologia profissional a que está obrigado). No entanto, como a 

prestação de cuidados de saúde é hoje, maioritariamente, assegurada por uma 

equipa multidisciplinar e não apenas por um médico em prática isolada, os 

                                                           
17 Nas palavras de Deodado, Sérgio, últ. ob. cit., “A Proteção da (…)”, pg. 62 a 64. 

18 Vd. Rodrigues, João Vaz, “O consentimento informado para o ato médico no ordenamento 
jurídico português (elementos para o estudo da manifestação da vontade do paciente)”, Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito Biomédico, Coimbra Editora, abril de 
2001. 

19 Independentemente de a relação ser prolongada no tempo (como a prestação de cuidados de 
saúde pelo médico de família) ou efémera (como a prestação de cuidados de saúde por recurso aos 
serviços de urgência), a verdade é que se impõe um estreito relacionamento entre quem cuida/trata 
e quem é cuidado/tratado 

20 Cfr. Deodado, Sérgio, últ. ob. cit., “A Proteção da informação de saúde”, pg. 63. 
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deveres deontológicos inerentes àquela prestação estendem-se a todos os 

profissionais de saúde envolvidos e aos próprios estabelecimentos de saúde, onde 

a informação é registada e arquivada. A propósito, Vera Lúcia Raposo21 explica 

que a relação entre estes sujeitos não foi sempre como a conhecemos. Se antes 

existia uma relação utente - médico isolada e particular, agora existe, na maior 

parte dos casos, uma relação utente - estabelecimento de saúde, com um 

distanciamento consideravelmente visível entre o profissional que presta 

cuidados de saúde e o utente que os recebe. Nesta relação são muitos os 

intervenientes, que vão desde os rececionistas, aos administrativos, enfermeiros, 

médico(s), entre outros. Igualmente, Carla Barbosa22 entende que a relação 

utente - médico tem vindo a alterar-se ao longo dos tempos. A prestação de 

cuidados de saúde deixou de ser feita apenas no tradicional consultório do 

médico, passando a ser oferecida por uma equipa de profissionais de saúde. 

Provavelmente consequência da globalização e da revolução tecnológica que 

vivemos, podemos ter perdido alguma proximidade na relação outrora 

estabelecida em virtude da “progressiva irrelevância da personalidade do 

médico”23. O médico passa a ser procurado não como pessoa, mas como 

profissional dotado de capacidades técnicas específicas, o que – como bem 

defendem as autoras citadas supra - não significa que esta perda de proximidade 

implique falta de confiança. Aliás, grande parte da doutrina especializada na área 

da saúde entende que mais pessoas ganharam maior acesso aos cuidados de saúde, 

                                                           
21 Vd. Raposo, Vera Lúcia, “Do regime das intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias no Código 

Penal Português”, Outubro de 2013, disponível em 
https://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigo_VLR_-
_Do_Regime_das_Intervencoes_Medico-Cirurgicas_Arbitrarias_no_Codigo_Penal_Portugues_-
Out2013-.pdf. 

22 Vd. Barbosa, Carla, “Aspectos jurídicos do acesso ao processo clínico”, Lex Medicinae, Revista 
de Direito da Saúde, A. 7, n.º 13, janeiro-julho de 2020, Coimbra Editora, Coimbra, pg. 108. 

23 Cfr. Pina, J.A. Esperança, “Ética, Deontologia e Direito Médico”, Editora Lidel, Lisboa, 2013, 
pg. 369. 

https://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigo_VLR_-_Do_Regime_das_Intervencoes_Medico-Cirurgicas_Arbitrarias_no_Codigo_Penal_Portugues_-Out2013-.pdf
https://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigo_VLR_-_Do_Regime_das_Intervencoes_Medico-Cirurgicas_Arbitrarias_no_Codigo_Penal_Portugues_-Out2013-.pdf
https://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/Artigo_VLR_-_Do_Regime_das_Intervencoes_Medico-Cirurgicas_Arbitrarias_no_Codigo_Penal_Portugues_-Out2013-.pdf
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de qualidade e especialidade, tal como se elevou o nível de consciência do utente 

relativamente aos seus direitos e deveres. 

Juridicamente, é o princípio da confiança que fundamenta o modus operandi 

dos profissionais de saúde, bem como, cimenta as responsabilidades inerentes aos 

estabelecimentos de saúde perante o utente. Como a natureza deste princípio 

assume força constitucional - pois integra o conceito de Estado de Direito 

Democrático24, que densifica o princípio da segurança jurídica25 - é perfeitamente 

natural que os utentes criem expectativas, juridicamente fundamentadas, nas 

relações que estabelecem com os profissionais e estabelecimentos de saúde. É isso 

que se observa do regime jurídico da informação da saúde, bem como do RGPD 

e LE quanto à proteção de dados de saúde, que consagra uma proteção especial à 

informação de saúde26 ao restringir fortemente o seu acesso e tratamento e ao 

impor o dever de reserva e sigilo sobre a mesma, aos profissionais e 

estabelecimentos de saúde. 

 

3. Regime jurídico do acesso à informação de saúde 

A informação de saúde apresenta um regime jurídico muito próprio com a Lei 

n.º 12/2005, justificado pela natureza sensível da informação que regula e, como 

vimos, pelo contexto em que a mesma é partilhada. 

                                                           
24 “A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, 

no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e interdependência de poderes, visando a 
realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa” (art.º 2.º da CRP). 

25 Como nos ensina o Prof Jorge Miranda a propósito dos “Princípios Fundamentais”, Miranda, 
Jorge; Medeiros, Rui – CRP Anotada, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pg 102. 

26 Revelada num contexto particular e para finalidades determinadas. “O contexto é a relação 
terapêutica que é estabelecida entre a pessoa e o profissional de saúde, ao passo que a finalidade da 
sua revelação é a assistência (…)”, cfr. Deodato, Sérgio, “A proteção dos dados pessoais de saúde”, 
Universidade Católica Editora, outubro 2017, pg. 16. 
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Numa perspetiva estreita do dever de informação, é o acesso à informação de 

saúde que permite os utentes reunir elementos para o exercício informado de uma 

série de direitos, desde logo, os de consentir ou recusar a prestação de cuidados 

de saúde; de aceder a determinados serviços de saúde ou de mudar para outro 

mais adequado às suas necessidades; de solicitar outras opiniões médicas ou, até 

mesmo, exercer o direito de exposição27. Desta forma, o direito de acesso à 

informação de saúde efetiva o direito de acesso aos cuidados de saúde, preventiva, 

curativa e de reabilitação, que se impõe por força constitucional, uma vez que 

“todos têm direito à proteção da saúde” (art.º 64.º, n.º 3, al. a) da CRP). 28 29 

 O direito à informação (e o dever de informar) torna-se um elemento 

essencial na relação estabelecida entre utente e profissional de saúde pois confere, 

àquele, liberdade de escolha e de atuação, a exercer em momento anterior à 

prestação de cuidados de saúde. Não pode, por isso, ser visto como uma benesse 

dos estabelecimentos de saúde e interpretado em função da sua natureza jurídica, 

uma vez que ele não é legalmente reconhecido para cumprir interesses dos 

prestadores de cuidados de saúde, mas sim para assegurar direitos fundamentais 

dos utentes. É com agrado que vimos esta discussão doutrinária esvaziar-se com 

                                                           
27 Por exposição entenda-se reclamação, elogio ou sugestão relativa à prestação ou funcionamento 

dos serviços de saúde e seus procedimentos (art.º 3.º, c) do Regulamento n.º 65/2015, de 11 de 
fevereiro). 

28 No mesmo sentido, “1 - O utente dos serviços de saúde tem direito a receber, com prontidão ou 
num período de tempo considerado clinicamente aceitável, consoante os casos, os cuidados de 
saúde de que necessita; 2 - O utente dos serviços de saúde tem direito à prestação dos cuidados de 
saúde mais adequados e tecnicamente mais corretos” (art.º 4.º da Lei n.º 15/2014 de 21 de março, 
alterada pelo Dl n.º 44/2017 de 20 de abril e Lei n.º 110/2019 de 09 de setembro, que consolida os 
Direitos e Deveres do Utente dos Serviços de Saúde. Adiante, Lei n.º 15/2014). 

29 O direito à proteção da saúde “é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de 
saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições (…) que 
garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer (…) e constitui uma 
responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado que compreende o acesso, ao 
longo da vida, à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, a cuidados continuados 
e cuidados paliativos” (cfr. Base 1, n.º 1 e 2, da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, 
de 4 de setembro de 2019, disponível no D.R. n.º 169, 1.ª série). 
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a vigência da Lei 26/2016, de 22 de agosto, deixando cair uma dualidade de 

regimes que até então se sobrepunham.30 

Posto isto, o direito de acesso à informação de saúde vai ser analisado em dois 

grandes domínios: da proteção conferida à informação de saúde e do exercício do 

direito de acesso à informação de saúde.  

 

3.1. Proteção conferida à informação de saúde  

A informação de saúde encontra tutela constitucional ao abrigo do direito à 

reserva da intimidade da vida privada que reconhece a todos “os direitos à 

identidade pessoal, (…), à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à 

proteção legal contra quaisquer formas de discriminação” (art.º 26.º, n.º 1 da 

CRP).31 Como os dados de saúde identificam e individualizam uma pessoa, logo 

integram a sua esfera íntima e pessoal, estão incluídos nesta norma.32 Por ser 

assim, requerem proteção reforçada que, nomeadamente, obriga a um acesso 

cauteloso e limitado como garante da confidencialidade dos dados.33 Com o 

                                                           
30 Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos 

documentos administrativos e introduz alterações à Lei n.º 12/2005. O seu art.º 6.º, n.º 9, entretanto 
alterado pela LE, dispõe que os pedidos de acesso a documentos nominativos que não contenham 
dados pessoais (como os dados relativos à saúde) presumem-se fundamentados no direito de acesso 
a documentos administrativos. 

30 Como adiante melhor explanaremos em sede de exercício do direito de acesso à informação.  

31 Que, por sua vez, deriva do princípio da dignidade da pessoa humana que encabeça o 
ordenamento jurídico português. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem 
considerado, nas suas decisões, que o respeito pela vida privada (art.º 8.º da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem) é um dos direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica 
comunitária que comporta o direito de as pessoas manterem secreto o estado de saúde, embora 
admita limitações (desde que proporcionais) aos direitos fundamentais por ela protegidos. 

32 Na mesma senda, dispõe a Lei n.º 15/2014 que “o utente dos serviços de saúde é titular dos 
direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada” (artigo 5.º, n.º 1). 

33 Já a Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina ou Convenção de Oviedo (de 1997, 
mas ratificada em 2001 por Decreto do Presidente da República n.º 1/2001 de 03 de janeiro) - que 
aborda especificamente a proteção da vida privada quanto aos dados de saúde – reforça que 
“qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca às informações 
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mesmo entendimento, Paulo Mota Pinto34 refere que os elementos respeitantes à 

saúde, integram, sem dúvida, a vida privada protegida e Gomes Canotilho e Vital 

Moreira35 que “o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar analisa-

se principalmente em dois direitos menores: o direito a impedir o acesso de 

estranhos a informações sobre a vida privada e familiar e o direito a que ninguém 

divulgue as informações que tenha sobre a vida privada e familiar de outrem (cf. 

CC, art.º 80.º).” Por inerência, o direito à proteção dos dados pessoais (incluindo 

os de saúde) funciona como uma garantia do direito à reserva da intimidade da 

vida privada, especialmente por procurar impedir o acesso indevido de terceiros 

a informação que não lhes pertence e, ainda, por originar na esfera de terceiros, o 

dever de guardar segredo sobre a informação de saúde de que venham a ter 

conhecimento.36 Assim se justifica que seja a lei a estabelecer as garantias efetivas37 

contra utilizações abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações 

relativas às pessoas e famílias (art.º 26.º, n.º 2 da CRP). 

É bastante interessante perceber que Portugal foi um dos países pioneiros na 

defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, especialmente no 

domínio da defesa do direito à privacidade, ao estatuir, na CRP de 1976, o direito 

                                                           
relacionadas com a sua saúde (art.º 10.º, n.º 1). Porém, a proteção da vida privada em geral resulta 
de outros diplomas internacionais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (art.º 12.º); 
a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art.º 8.º); o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos (art.º 17.º) ou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco (art.º 
9.º). 

34 Vd. Mota Pinto, Paulo, “A proteção da vida privada e a Constituição”, Boletim da Faculdade de 
Direito, Vol. LXXVI, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2000, pg. 167. 

35 Cfr. Canotilho, Gomes; Moreira, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. 
I, artigos 1.º a 104.º (4.ª Edição Revista – Reimpressão), Coimbra, Coimbra Editora, outubro 2014, 
pg. 467. 

36 “A imposição do segredo cumpre (…) função especial (…) que se prende com a tutela da reserva 
da intimidade da vida privada do paciente. (…) a imposição do segredo encontra o seu fundamento 
essencial na reserva da vida privada do paciente, a qual, como é sabido, merece tutela 
constitucional”, cfr. Estorninho, Maria João e Macieirinha, Tiago, sobre o segredo profissional 
(médico), Direito da Saúde: Lições, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2014, (pgs. 276 a 279). 

37 Ex., sanções penais e cíveis – Vd. Canotilho, Gomes e Moreira, Vital, últ. ob. cit. pg. 471. 
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à proteção de dados, na altura embrionário, hoje em exponencial 

desenvolvimento.38 

O art.º 35.º da CRP39 reforça a proteção de dados pessoais informatizados - útil 

neste contexto crescentemente tecnológico que se repercute no avanço da saúde 

– ao garantir o acesso dos cidadãos aos seus dados pessoais informatizados (bem 

como, aos inscritos em ficheiros manuais), possibilitando a sua retificação ou 

atualização e ao conhecimento das finalidades do tratamento a que se destinam 

nos termos da lei (n.º 1 e n.º 7) e, ainda, ao proibir o acesso a dados pessoais de 

terceiros (é a regra), salvo nos casos excecionados na lei (n.º 4).40 É a Lei que 

define dados pessoais, bem como as condições do tratamento automatizado, 

conexão, transmissão e utilização cuja proteção se garante através de entidade 

                                                           
38 A CRP de 1976 foi a primeira a consagrar os direitos dos cidadãos face à utilização da informática 

prevendo, já naquele tempo, o direito ao conhecimento i) da informação inserida a seu respeito em 
registos mecanográficos, podendo exigir retificação e atualização e, ainda ii) da respetiva finalidade, 
vd. “Primeiro Relatório de Atividade da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais 
Informatizados” de 1994, disponível em www.cnpd.pt/home/relatorios/ano/relatorio_1994.htm e 
de Cordeiro, A. Barreto Menezes, Manual de Direito da Proteção de Dados, à luz do RGP e da Lei 
n.º 58/2019, Editora Almedina, janeiro 2020. Aliás, com este art.º o legislador constituinte consagra 
um direito à proteção de dados pessoais, construído com autonomia relativamente à proteção da 
reserva da intimidade da vida privada e familiar, constante no art.º 26.º, impondo um regime mais 
severo de tratamento dos dados, nas palavras de Sarmento e Castro, Catarina, “40 anos de 
“Utilização de Informática – o artigo 35.º da Constituição da República Portuguesa”, publicado na 
Revista E-Pública, Revista Eletrónica de Direito Público, Vol. 3, n.º 3 de dezembro de 2016, pg. 45 
e 46 e 50. 

39 A atual redação refle, especificamente, as revisões de 1982, 1989 e 1997. O contexto 
constitucional da proteção de dados sofreu alterações profundas com as redes de informática e da 
telemática e as “pegadas eletrónicas” tornam cada vez mais importante as garantias contra o 
tratamento e a utilização abusiva de dados pessoais informatizados cfr. Canotilho, Gomes e Moreira, 
Vital, últ. ob. cit. pg. 550. 

40 Na ótica de Gomes Canotilho e Vital Moreira, esta proibição realça o perigo da informática na 
esfera privada do indivíduo pela perda de controlo dessas informações, que podem vir a ser 
“disfuncionalmente” utilizadas e com grande rapidez, por um número considerável de pessoas e 
entidades, para fins que o próprio não conhece e em relação aos quais não tem qualquer 
possibilidade de intervenção, últ. ob. cit. pg. 554. Contudo, entendemos que esse perigo não deve 
ser impeditivo da sua utilização, mas, sim, fomentar a criação de adequadas medidas de segurança 
em prol da proteção da informação. 

http://www.cnpd.pt/home/relatorios/ano/relatorio_1994.htm
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administrativa independente, a CNPD (art.º 35.º, n.º 2).4142 Mais, a informática 

não pode ser utilizada para tratamento de dados da vida privada (dados de saúde), 

salvo consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com 

garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não 

individualmente identificáveis (art.º 35.º, n.º 3). Esta norma é, assim, um marco 

significativo pois consagra a autodeterminação informativa do titular na medida 

em que lhe confere o poder de consentir, ou não, no tratamento dos seus dados 

pessoais sensíveis, caso não exista lei que legitime esse tratamento 

independentemente do consentimento.43 

Acompanhando o raciocínio dos autores citados44, o direito ao conhecimento 

dos dados pessoais existentes nos registos dos estabelecimentos de saúde 

desdobra-se em vários direitos (elencados no art.º 35.º da CRP): direito de acesso; 

                                                           
41 Cuja a atribuição principal é controlar e fiscalizar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais, a fim de defender os direitos, liberdades 
e garantias das pessoas singulares no âmbito dos tratamentos de dados pessoais (art.º 4.º, n.º 2, por 
força do art.º 3.º da LE). 

42 O que veio a acontecer apenas com a primeira Lei da Proteção de Dados Pessoais n.º 10/91 de 
27 de abril (entretanto revogada), por força da Convenção 108 do Conselho da Europa, de 1981, 
sobre a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados pessoais. A 
Convenção 108 é bastante clara ao defender que os dados de saúde são especiais, pelo que só podem 
ser objeto de tratamento automatizado desde que o direito interno preveja garantias adequadas. 

43 A Jurisprudência Constitucional já se havia pronunciado no Acórdão n.º 355/97, caracterizando 
os dados de saúde como dados sensíveis (ainda que estes, não estivessem expressamente incluídos 
na norma). Fê-lo por recurso aos art.º 26.º (vida privada) e art.º 35.º (por se tratar de tratamento de 
dados automatizados): “reconhece e garante um conjunto de direitos fundamentais, que aglutina 
nesse preceito, como o direito de acesso aos registos informáticos para conhecimento dos dados 
pessoais deles constantes (n.º 1 do art.º 35.º), o direito de sigilo em relação aos responsáveis de 
ficheiros automatizados e a terceiros dos dados pessoais informatizados e do direito à sua não 
interconexão (n.º 2) e o direito ao não tratamento informático de certos tipos de dados pessoais (n.º 
3), referentes (…) à vida privada – salvo quando se trate de processamento de dados estatísticos não 
individualmente identificáveis”, publicado no D.R. n.º 131/1997, Série I-A de 07 de junho de 1997, 
disponível em dgsi.pt. 

44 Vd. últ. ob. cit. de Canotilho, Gomes e Moreira, Vital pgs. 552 e 553, e, para maior 
aprofundamento do tema, Sarmento e Castro, Catarina, últ. ob. cit. pg. 50 e ss que cita a sua obra 
“Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, Almedina, Coimbra, 2005 e Sousa Pinheiro, 
Alexandre, “Privacy e Proteção de Dados Pessoais: a Construção Dogmática do Direito à Identidade 
Informacional”, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2015.  
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direito ao conhecimento da identidade dos responsáveis; direito de retificação e 

atualização dos dados; direito de conhecer a finalidade do tratamento dos dados 

(determinante para apurar a sua adequação, pertinência e proporcionalidade); 

direito ao tratamento; direito à não divulgação dos dados objeto de tratamento; 

direito ao sigilo profissional e direito de eliminação dos dados.45 

Face a este quadro legal de suporte – consagrado no topo da hierarquia das 

Leis – a CRP - e em sede de Direitos Fundamentais – a informação de saúde 

adquire uma especial regulação.46 

A informação de saúde (incluindo os dados clínicos registados, resultantes de 

análises e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos) é 

“propriedade”47 da pessoa sua titular e os estabelecimentos de saúde são os 

depositários daquela informação, “a qual não pode ser utilizada para outros fins 

que não os da prestação de cuidados e a investigação em saúde e outros 

estabelecidos por lei” (art.º 3.º, n.º 1 da Lei n.º 12/2005).48   

                                                           
45 “I. (…) subjacente a toda a proteção de dados está, por um lado, a proteção do direito à 

autodeterminação informativa e, por outro lado, a proteção da privacidade. II. Se o primeiro visa 
assegurar um direito a um controlo sobre os seus dados, impondo limitações quanto ao seu 
tratamento, acesso e divulgação (apenas possível com o consentimento do titular dos dados ou após 
uma lei de autorização, assim cumprindo a exigência constitucional consagrada (…), o segundo visa 
proteger a privacidade, não deixando de salientar que o direito à autodeterminação informacional 
(…) alarga a tutela dos direitos fundamentais da liberdade de comportamento e da privacidade 
(…),”Cfr. Acórdão do STJ de 16.10.2014, Proc. n.º 679/05.7TAEVR.E2.S1, Relatora Conselheira 
Helena Moniz, disponível em www.dgsi.pt. 

46 Como sabemos, as principais características dos direitos fundamentais são, precisamente, a sua 
aplicação imediata; a vinculação a todos os sujeitos de direito, públicos ou privados, bem como, a 
admissão de restrições impostas apenas por lei e na medida do necessário à salvaguarda de outros 
direitos e interesses constitucionalmente tutelados (art.º 18.º CRP). 

47 O recurso ao instituto da propriedade, previsto no art.º 1302.º e ss do CC é um sinal evidente do 
legislador quanto ao total domínio do utente perante a sua informação de saúde, devendo esta ser 
alheia a terceiros. 

48 No mesmo sentido, “1. A informação de saúde é propriedade da pessoa; 2. A circulação da 
informação de saúde deve ser assegurada com respeito pela segurança e proteção dos dados pessoais 
e da informação de saúde, pela interoperabilidade e interconexão dos sistemas dentro do SNS e pelo 
princípio da intervenção mínima” (Base 15 da Lei de Bases da Saúde). 
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Com esta norma o legislador não só reforça a titularidade da informação, 

sendo o utente o seu legítimo titular, como determina as finalidades de utilização 

da mesma. Nesta decorrência, faz recair sobre os responsáveis dos 

estabelecimentos de saúde enquanto depositários da informação, 

responsabilidades acrescidas. 

Aos estabelecimentos de saúde compete tomar as medidas adequadas à 

proteção da confidencialidade da informação, “garantindo a segurança das 

instalações e equipamentos, o controlo no acesso à informação, bem como o 

reforço do dever de sigilo e da educação deontológica de todos os profissionais” 

(art.º 4.º, n.º 1 da Lei n.º 12/2005) e, ainda, “impedir o acesso indevido de terceiros 

aos processo clínicos e aos sistemas informáticos que contenham informação de 

saúde”, incluindo cópias de segurança, garantindo níveis de segurança 

apropriados e o cumprimento das exigências legais no âmbito da proteção de 

dados, com vista a evitar a sua destruição acidental ou ilícita, alteração, difusão ou 

acesso indevido (art.º 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2005).49 

Como forma de salvaguardar o acesso de terceiros, a gestão dos sistemas que 

organizam a informação de saúde “deve garantir a separação entre a informação 

de saúde e genética e a restante informação pessoal, designadamente através da 

definição de diversos níveis de acesso50”, bem como, “garantir o processamento 

regular e frequente de cópias de segurança, salvaguardadas as garantias de 

confidencialidade estabelecidas por lei” (art.º 4.º, n.º 5 e n.º 6 da Lei n.º 12/2005). 

Da análise conjugada dos n.ºs 1 dos arts. 3.º e 4.º da Lei n.º 12/2005, resulta a 

obrigatoriedade de os profissionais de saúde guardarem segredo de toda a 

informação de saúde a que tenham tido acesso, em cumprimento do dever de 

sigilo profissional a que estão obrigados e, de igual modo, a obrigatoriedade de os 

                                                           
49 Impera, reiteramos, a necessidade de respeito pela confidencialidade da informação que, 

expressamente, proíbe o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excecionais previstos 
na lei (Vd. 35.º n.º 4 da CRP). 

50 Consoante o tipo de informação em causa e o profissional que à mesma necessita de aceder. 
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estabelecimentos de saúde guardarem em segredo a informação de saúde 

depositada nas suas instalações. Apesar dos profissionais e estabelecimentos de 

saúde poderem tratar os dados de saúde partilhados pelo seu utente no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde, não os podem revelar a terceiros sem o seu prévio 

e expresso consentimento, assim garantindo o direito à reserva da vida privada do 

utente.  

A proteção conferida pelo segredo profissional apresenta, na sua génese, 

razões de interesse particular, como a proteção e a privacidade dos dados pessoais 

do utente; razões de interesse coletivo, com a proteção da classe dos profissionais 

de saúde ao fomentar, entre si, maior zelo e diligência na prestação dos cuidados 

de saúde e, ainda, razões de interesse público, com a preservação da reserva 
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necessária na relação profissional de saúde – utente, geradora de confiança no  

sistema de saúde. 51 52 53  

Por isso mesmo, a violação da obrigação de sigilo54 não só consubstancia uma 

intromissão na esfera íntima e privada do utente, como gera uma desconfiança 

                                                           
51 Vejamos que até para colaborar com o exercício da Justiça, a Lei Processual Penal protege o 

dever de sigilo, obrigando a procedimentos especiais para a sua quebra em juízo (Vd. art.º 135.º do 
CPP). O segredo profissional, enquanto forma primordial de proteção da informação de saúde, 
consiste na “I. (…) proibição de revelar factos ou acontecimentos de que se teve conhecimento ou 
que foram confiados em razão e no exercício de uma atividade profissional. II. (…) Não é um dever 
absoluto, isto é, não prevalece sempre sobre qualquer outro dever que com ele entre em conflito. 
III. Cabe ao Tribunal Superior decidir da dispensa do dever de sigilo invocado pelo médico (…) em 
conformidade com o princípio da prevalência do interesse preponderante. IV. Na ponderação a 
realizar para esse fim, importa considerar, como ponto de partida, o interesse na proteção da reserva 
da vida privada, (…), a reclamar que o sigilo médico só ceda perante interesse superior em sentido 
contrário, que justifique tal quebra. V. o artigo 135.º, n.º 3, do CPP, manda ter em consideração, na 
referida ponderação, nomeadamente, a imprescindibilidade do depoimento para a descoberta da 
verdade, a gravidade do crime e a necessidade de proteção de bens jurídicos”, cfr. Acórdão do TRP 
de 10/10/2018, proferido no âmbito do processo n.º 544/17.5GBOAZ-A.P1, Relatora Maria Dolores 
da Silva e Sousa. 

52 Particularizando o segredo médico - embora outros Códigos Deontológicos o estatuam, desde 
logo, os dos Enfermeiros e Farmacêuticos - “é condição essencial ao relacionamento médico-
doente, assenta no interesse moral, social, profissional e ético, que pressupõe e permite uma base 
de verdade e de mútua confiança. Impõe-se em todas as circunstâncias (…) e abrange todos os factos 
que tenham chegado ao conhecimento do médico no exercício da sua profissão ou por causa dela 
(…), mantendo-se após a morte do doente” cfr. os artigos 29.º e 30.º, n.ºs 1, 2 e 4 do Regulamento de 
Deontologia Médica n.º 707/2016, publicado no D.R. n.º 139/2016, de 21 de julho, 2.ª Série. 

53 Sobre dispensa do sigilo profissional médico, refere o Acórdão do TRP, de 13/3/2013, Processo 
n.º 605/10.1T3AVR-A.P1, Relator Álvaro Melo,  que “I. No domínio da saúde, os direitos de reserva 
à vida privada e de autodeterminação informativa, têm sob o ponto de vista legal, um duplo sentido: 
i) primeiro, enquanto direito dos doentes, visa respeitar a confidencialidade sobre os dados pessoais 
a que os utentes têm direito; ii) o segundo, enquanto obrigação legal e deontológica dos médicos, 
visa preservar a vertente essencial da relação de confiança que se estabelece entre o médico e o 
doente. II. Apesar disso, pode ser dispensado o sigilo profissional médico desde que o interesse a 
salvaguardar seja considerado preponderante.” 

54 Tipifica o crime previsto no artigo 195.º do Código Penal (CP), onde se lê: “Quem, sem 
consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, 
ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa 
até 240 dias.” 
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generalizada em todo o sistema de saúde (profissionais e estabelecimentos de 

saúde). 

Nos estabelecimentos de saúde, a informação de saúde (a médica) encontra-

se registada no processo clínico do utente, definido como “qualquer registo, 

informatizado ou não, que contenha informação de saúde sobre doentes ou seus 

familiares”; pelo que, “cada processo clínico deve conter toda a informação 

médica disponível” da pessoa (art.º 5.º, n.º 2 e n.º 3 da Lei n.º 12/200555). Daqui 

decorrem dois aspetos essenciais na gestão da organização da informação de 

saúde: o primeiro, prende-se com o alargamento que a Lei confere à informação 

de saúde dos familiares do utente, quando registada no seu processo clínico, visto 

que, como bem explica Sérgio Deodato56, os profissionais necessitam, 

frequentemente, desses dados para compreender a história clínica e, com isso, o 

contexto social do utente em observação; o segundo, com o facto de toda a 

informação dever estar contida no processo clínico, evitando que se disperse por 

outras fontes de registo (em harmonia com o art.º 3.º, n.º 1 da Lei n.º 12/2005).  

O processo clínico é, assim, o suporte cerne da informação de saúde. 

Indubitavelmente, o processo clínico melhora a prestação dos cuidados de saúde 

dos utentes e o suporte à decisão clínica; facilita o acesso à informação de saúde; 

possibilita a partilha da informação clínica entre os profissionais de saúde; 

melhora a forma como a informação é registada e disponibilizada ao utente ou a 

terceiros; assegura a mobilidade e o acesso remoto; facilita o acesso a standards 

terapêuticos; proporciona a racionalização de recursos e constitui um importante 

elemento de prova em situações conflituantes; pelo que se compreende a 

                                                           
55 De igual modo dispõe o art.º 39.º, n.º 2 e n.º 3 do CDOM. 

56 Cfr. Deodato, Sérgio, ob. cit. “Direito da Saúde, Coletânea de Legislação Anotada (…), pg. 242. 
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importância da obrigatoriedade de registo.57 58 Com os crescentes avanços 

tecnológicos que se repercutem na própria prestação dos cuidados de saúde, é 

natural que o registo seja, hoje, maioritariamente eletrónico (com vantagens e 

riscos associados).59 

A doutrina tende, pois, a incluir no conteúdo do processo clínico informação 

como “a anamnese, o diagnóstico, a terapia, os métodos de diagnóstico utilizados, 

o doseamento da medicação, o dever de informar para o consentimento, o 

relatório das operações, os acontecimentos inesperados, a mudança de médico ou 

de cirurgião, a passagem pelos cuidados intensivos, o abandono do hospital 

contra indicação médica”.60 Também a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) teve 

oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria no relatório que emitiu sobre a 

carta dos direitos dos utentes dos serviços de saúde referindo que “o processo 

clínico relativo a um determinado utente deve conter informação suficiente sobre 

a sua identificação, bem como sobre todos os factos relacionados com a sua saúde, 

incluindo a sua situação atual, evolução futura e história clínica e familiar, e ainda 

com os factos relacionados com os cuidados de saúde que lhe tenham sido 

                                                           
57 Seguindo o raciocínio de Pereira, André Gonçalo Dias, “Dever de documentação, acesso ao 

processo clínico e sua propriedade – uma perspetiva europeia”, Revista Portuguesa do Dano 
Corporal, Ano XV, n.º 16, 2006. 

58 O processo clínico é assim um verdadeiro “elemento ancilar indispensável para garantir a 
qualidade dos cuidados de saúde e atendendo à complexidade da medicina contemporânea, ao 
elevado número de intervenientes em procedimentos disgnósticos e terapêuticos, um registo 
preciso e adequado dos vários passos dados afigura-se essencial para levar a empresa a bom porto”, 
cfr. Cascão, Rui Miguel Prista Patrício, “O dever de documentação do prestador de cuidados de 
saúde e a responsabilidade civil”, in Lex Medicinae, Revista Portuguesa do Direito da Saúde, Ano 4, 
n.º 8, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pg. 29. 

59 Na senda da desmaterialização do processo clínico, alerta-se para os perigos do acesso indevido 
à informação constante no processo clínico informatizado, considerando-os mais preocupantes do 
que, propriamente, a eventual quebra de sigilo dos profissionais de saúde com a emissão de 
comentários indiscretos sobre os dados de saúde dos seus utentes, no entendimento de Gómez, 
Maria del Cármen Rivero, “Los limites del deber de sigilo del médico en les situaciones de riesgo. 
Especial referencia al âmbito de la genética”, Revista de derecho y genoma humano, n.º 26, enero-
junio, 2007, pg. 45. 

60 Cfr. Pereira, André Gonçalo, últ. ob. cit. “Dever de documentação (…)”, pg. 12 e 13. 
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prestados e que lhe venham a ser prestados no estabelecimento de saúde em que 

o processo clínico se encontra depositado”.61  

A par do conteúdo que o processo clínico integra, é de realçar que o registo da 

informação de saúde é uma obrigação dos profissionais de saúde (art.º 5.º n.º 4 da 

Lei n.º 12/2005). Particularizando o caso do médico, está obrigado a registar e de 

forma clara e detalhada, os resultados que considere relevantes das observações 

clínicas dos doentes a seu cargo, conservando-os ao abrigo de qualquer 

indiscrição (art.º 39.º, n.º 4 e 40.º, n.º 1 do CDOM). Ora, esta norma transpõe o 

que a doutrina e a jurisprudência nacionais têm vindo a defender relativamente 

aos deveres do médico, independentemente de trabalhar por conta própria ou de 

outrem, em elaborar uma boa documentação clínica62; guardar sigilo e 

salvaguardar a proteção de dados contra qualquer discriminação.63 

Com mais detalhe, “a informação médica é inscrita no processo clínico pelo 

médico que tenha assistido a pessoa ou, sob a supervisão daquele, informatizada 

por outro profissional igualmente sujeito ao dever de sigilo, no âmbito das 

competências específicas de cada profissão e dentro do respeito pelas respetivas 

normas deontológicas”. Raciocínio idêntico se aplica à consulta do processo 

clínico. (art.º 5.º, n.º 4 e n.º 5 da Lei n.º 12/2005 e art.º 20.º e 29.º, n.º 4 da LE e 

art.º 9.º, n.º 2, al. h) e n.º 3 do RGPD). A gestão dos processos clínicos dos seus 

utentes recai, assim, sobre os médicos.64 Sérgio Deodado65 tece fortes críticas ao 
                                                           

61 Cfr. Relatório da ERS sobre a carta dos direitos dos utentes, draft preliminar, disponível em 
https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/209/Relatorio_Carta_Direitos_Utentes.pdf, 
maio de 2011, pg. 137. 

62 Uma adequada documentação permite controlar os custos de saúde, justificar honorários, 
facilitar a prova em eventual litígio e proporcionar um tratamento adequado e seguro. 

63 Deve, ainda, respeitar a “leges artis” e assegurar cuidados de saúde e de qualidade, bem como, 
informar o utente e obter o seu consentimento livre e esclarecido. 

64 O acesso à informação de saúde pelos profissionais decorre da prestação de cuidados de saúde 
aos utentes e obriga-os a sigilo64 (art.º 5.º n.º 5 da Lei n.º 12/2005, art.º 9.º n.º 2, al. h) e n.º 3 do 
RGPD). Deve, por isso, ser facilitado. 

65 Últ. ob. cit. “Direito da Saúde, Coletânea de Legislação Anotada”, pgs. 242 e 243. Defende que 
urge alterar no sentido de harmonizar com os regimes deontológicos das diversas profissões da 
saúde. 
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conteúdo normativo citado por entendê-lo arredado da realidade dos 

estabelecimentos de saúde onde, no mínimo, as equipas de saúde são constituídas 

por médico e enfermeiro, ambos profissionais autónomos, com competências e 

responsabilidades próprias, que os obriga à realização dos seus registos. No 

mesmo sentido, André Gonçalo Pereira66 argui que hoje se pratica uma medicina 

de equipa com elevada tecnologia, pelo que o adequado registo das informações 

médicas permite evitar acidentes graves. 

Ora, apesar dos profissionais de saúde estarem obrigados ao sigilo profissional, 

a Lei determina que o acesso à informação de saúde contida no processo clínico 

ocorra apenas na medida do estritamente necessário à realização da prestação de 

cuidados de saúde do utente.67 

O legislador optou, assim, por estabelecer um quadro legal que restringe 

fortemente o acesso de terceiros à informação contida no processo clínico, o que 

obriga os estabelecimentos de saúde a um especial dever de cuidado com os seus 

procedimentos internos de maneira a acautelarem a confidencialidade dos dados. 

Apesar da multidisciplinariedade das equipas, o grau de acessibilidade dos 

administrativos não deve ser equivalente aos dos médicos e, mesmo relativamente 

a estes, devem poder estabelecer-se níveis de acesso68 à informação de saúde dos 

utentes, tal como se imporá, por exemplo, ao nível da informação genética.69 

                                                           
66 Vd. últ. ob. cit., “O Dever de documentação (…)”. 

67 Art.º 5.º, n.º 5 da Lei n.º 12/2005; arts. 20.º e 29.º n.º 4 da LE e Base 28 da Lei de Bases da Saúde. 

68 “Em determinadas doenças tidas por discriminatórias – v.g. SIDA/HIV, hepatite, doenças do 
foro sexual ou oncológico – tem-se verificado que o acesso a esta informação por aqueles 
profissionais suscita algumas objeções por parte dos utentes envolvidos, sentindo que estão a ser 
discriminados em função da forma como são atendidos. Acresce, por outro lado, que o acesso ao 
diagnóstico por parte daqueles profissionais (funcionários administrativos) não se apresenta 
necessário ao desempenho das suas funções”, cfr. Relatório de Auditoria ao tratamento de 
informação de saúde nos Hospitais da CNPD, 2004, disponível em 
https://www.cnpd.pt/home/relatorios/outros/Relatorio_final.pdf. 

69 O acesso aos dados genéticos merece um estudo especial pelo que, para quem pretenda 
aprofundar o tema, recomenda-se a leitura da últ. ob. cit. de Barbosa, Carla, pgs. 128 a 131, bem 
como, os Pareceres do Conselho Nacional para as Ciências da Vida (CNECV) n.º 37/CNECV/01, 
sobre informação genética pessoal; n.º 43/CNECV/04, sobre informação genética pessoal e 
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A organização do processo clínico deve garantir a separação da informação de 

saúde, da informação genética e da restante informação pessoal que face à sua 

natureza e características, exigem níveis de tutela diferentes (indo ao encontro do 

referido art.º 4.º, n.º 5 da lei n.º 12/2005). No caso particular da informação 

genética70, que por regra não pode ser incluída no processo clínico e exige 

medidas de proteção reforçada em termos de acesso, segurança e 

confidencialidade (art.º 5.º, n.º 4 e n.º 6 da Lei n.º 12/2005), “os cidadãos têm o 

direito de saber se um processo clínico (…) contém informação genética sobre 

eles e família e de conhecer as finalidades e usos dessa informação, a forma como 

é armazenada e os prazos de conservação” (art.º 6.º, n.º 9 da Lei n.º 12/2005). 

Em suma e na prática, os registos dos dados de saúde no processo clínico são 

efetuados pelos médicos (é a regra) podendo, contudo, ser realizados por outro 

profissional de saúde (é a exceção), na medida das suas competências próprias, 

verificado que esteja o cumprimento do dever de sigilo e demais deveres próprios 

das suas deontologias profissionais e, desde que, sob supervisão médica.  

Por conseguinte, “a informação de saúde só pode ser utilizada pelo sistema de 

saúde nas condições expressas em autorização escrita do seu titular ou de quem o 

represente”71 (art.º 4.º, n.º 3 da Lei n.º 12/2005). A “utilização” deve ser 

interpretada à luz da mesma expressão vertida no n.º 1 do art.º 3.º, ou seja, a 

informação à guarda dos estabelecimentos de saúde “não pode ser utilizada para 

outros fins que não os da prestação de cuidados e a investigação em saúde e outros 

estabelecidos pela lei”. Isto não significa que os dados de saúde só possam ser 

recolhidos nos termos do consentimento expresso do titular, mas antes que a 

                                                           
informação de saúde e n.º 68/CNECV/2012, sobre a informação genética, base de dados genéticos 
e testes genéticos. 

70 Tendo presente a nota de rodapé 12, da página 5. 

71 Denote-se o reforço que o legislador pretendeu atribuir ao mencionar “nas condições expressas” 
e “em autorização escrita”. 
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informação à guarda dos estabelecimentos só pode ser utilizada para os fins 

estipulados. 

De acordo com o RGPD, onde por regra o tratamento de dados pessoais 

relativos à saúde é proibido (art.º 9.º, n.º 1), encontram-se consagradas algumas 

exceções que afastam essa proibição (art.º 9.º, n.º 2, nas suas diversas alíneas). Ora, 

tendo presente que é o tratamento dos dados pessoais que despoleta 

verdadeiramente a prática do direito de proteção de dados, o tratamento dos 

dados relativos à saúde é legítimo – independentemente de lei ou do 

consentimento do titular – sobretudo, se for necessário para proteger os 

interesses vitais do titular dos dados, caso este esteja física ou legalmente 

incapacitado de dar o seu consentimento (alínea c), art.º 6.º, n.º 1, al. d) e 

considerando 46 do RGPD72); para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, 

para a avaliação da capacidade de trabalho do empregado, o diagnóstico médico, 

a prestação de cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social ou a gestão de 

sistemas e serviços de saúde ou de ação social (…) ou por força de um contrato 

com um profissional de saúde (alínea h)); por motivos de interesse público no 

domínio da saúde pública (alínea i)) e para fins de investigação científica, devendo 

ser proporcional ao objetivo visado, respeitar o direito à proteção de dados 

pessoais e prever medidas adequadas que salvaguardem os interesses e direitos 

fundamentais do titular dos dados, em obediência ao princípio da minimização 

dos dados (alínea j) e n.º 1 do artigo 89.º do RGPD). Eventualmente, poder-se-á 

figurar possível para exercício ou defesa de um direito num processo judicial ou 

sempre que os tribunais atuem no exercício da sua função jurisdicional (alínea f)); 

por motivo de interesse público importante73(…), devendo ser proporcional ao 

                                                           
72 O considerando 46 refere os tratamentos de dados que conciliam o interesse público e os 

interesses vitais “para fins humanitários, incluindo a monitorização de epidemias e da sua 
propagação ou em situações de emergência humanitária, em especial situações de catástrofes 
naturais ou de origem humana”. 

73 O considerando 54 do RGPD refere que “o tratamento de categorias especiais de dados pode 
ser necessário por razões de interesse público nos domínios da saúde pública, sem o consentimento 
do titular dos dados”. O considerando 73 reporta-se às restrições de qualquer direito integrado no 
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objetivo visado, respeitar o direito à proteção de dados pessoais e prever medidas 

adequadas que salvaguardem os interesses e direitos fundamentais do titular dos 

dados (alínea g)). 

Sucede que os dados pessoais de saúde só devem ser objeto de tratamento para 

fins relacionados com a saúde quando tal for necessário para atingir os objetivos 

das pessoas singulares e da sociedade no seu todo, nomeadamente no contexto de 

gestão dos serviços e sistemas de saúde ou de ação social.74 

Assim, perante as situações vertidas nas mencionadas alíneas h) prestação de 

cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social e i) interesse público no 

domínio da saúde pública, o tratamento dos dados deve ser realizado por um 

profissional obrigado a sigilo ou por outra pessoa sujeita a dever de 

confidencialidade (art.º 9.º, n.º 3 do RGPD e art.º 29.º, n.º 4 e n.º 5 da LE e Base 

2875, da Lei de Bases da Saúde), sendo garantidas medidas adequadas à segurança 

da informação (art.º 32.º do RGPD e art.º 29.º, n.º 2 da LE) e o titular notificado 

de qualquer acesso realizado aos seus dados pessoais, estando na esfera do 

responsável pelo tratamento a disponibilização desse mecanismo de 

rastreabilidade e notificação (art.º 29.º, n.º 6 da LE). Donde se conclui que, estas 

duas alíneas (h) e i), do n.º 2, do art.º 9.º do RGPD,) são reforçadas para efeitos 

das condições de tratamento, tanto pelo n.º 3 do mesmo art.º – no que à alínea h) 

                                                           
âmbito da proteção de dados na medida em que aquelas “sejam necessárias e proporcionais numa 
sociedade democrática”, pelo que se conclui que o direito de acesso poder ser afetado de forma 
proporcional, por exemplo, num contexto de pandemia. 

74 Para tanto, o RGPD “deverá estabelecer condições harmonizadas para o tratamento de 
categorias especiais de dados pessoais relativos à saúde, tendo em conta necessidades específicas, 
designadamente, quando o tratamento desses dados for efetuado para determinadas finalidades 
ligadas à saúde por pessoas sujeitas a uma obrigação legal de sigilo profissional.” (considerando 53). 

75 Os profissionais de saúde “pela relevante função social que desempenham ao serviço das pessoas 
e da comunidade, estão sujeitos a deveres éticos e deontológicos acrescidos, nomeadamente a 
guardar sigilo profissional sobre a informação de que tomem conhecimento no exercício da sua 
atividade”. 
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respeita – como pela LE no seu artigo 29º, n.º 2.  Denote-se que a remissão para a 

LE é reiterada em todas as disposições legais. Nas restantes alíneas do n.º 2 do art.º 

9.º do RGPD (com exceção das alíneas c) d) e) f)), há uma preocupação constante 

em deixar para a Lei de cada EM a regulamentação específica das condições dos 

respetivos tratamentos (art.º 9.º, n.º 476 do RGPD). 

Para concluir, cabe, assim, à nossa legislação nacional (LE) a obrigatoriedade 

de densificar as circunstâncias de admissibilidade dos tratamentos aí 

referenciados, evitando-se interpretações arbitrárias, por exemplo quanto ao 

âmbito de “interesse público” mesmo que estejam em causa ameaças 

transfronteiriças graves para a saúde. A interpretação das normas referidas deve 

ser integrada e assente nos princípios77 e bem jurídico em apreço e o tratamento 

da informação de saúde realizado para as finalidades determinas. 

Os tratamentos devem sempre obedecer ao princípio da proporcionalidade e 

ao respeito do conteúdo essencial dos direitos afetados e prever medidas 

adequadas e específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses 

dos titulares dos dados (art.º 8.º e 51.º, n.º 1 da Carta Europeia de Direitos 

Fundamentais, acompanhado pelo art.º 9.º n.º 1, al. g) do RGPD). 

 

  

                                                           
76 A propósito do n.º 4 do art.º 9.º, “Há uma abertura muito forte para legislação interna. O RGPD 

parece ser um texto sempre em aberto. Aliás, nos tempos de pandemia, por exemplo, as decisões 
internas de cada E.M. foram diferentes”, como referiu Pinheiro, Alexandre Sousa, em “Conversas 
(in)seguras sobre o “Comentário ao RGPD”, organizadas pela APDPO, 09 de Junho de 2020, 
disponível em https://www.dpo-portugal.pt/ 

77 Em suma, destacamos que a partilha de dados de saúde respeita os princípios da autonomia do 
titular dos dados, da transparência, da integridade, da segurança, da privacidade e da 
confidencialidade. Igualmente, em matéria de acesso à informação de saúde deve respeitar-se o 
princípio da necessidade de efetivamente conhecer essa informação (art.º 29.º, n.º 1 da LE). 

https://www.dpo-portugal.pt/
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3.2. Exercício do direito de acesso à informação de saúde 

A proteção que o ordenamento jurídico confere à informação de saúde 

assume, essencialmente, três grandes propósitos: i) o de garantir a integridade 

desta informação, logo, a reserva da vida privada do titular (o utente); ii) o de 

impedir o acesso indevido e a divulgação desta informação a terceiros não 

autorizados e iii) o de defender o direito de acesso do titular à informação sobre a 

sua saúde, podendo alterá-la ou corrigi-la. 

Por sua vez, o exercício do direito de acesso à informação de saúde – uma 

emanação, como vimos, do princípio da autonomia informacional - fomenta a 

literacia em saúde78 ao conferir ao utente elementos que o permitem melhor 

compreender a prestação de cuidados de saúde que vai ou está a receber. É através 

do conhecimento sobre a sua saúde (uma participação informada) que o utente 

pode tomar decisões livres, esclarecidas, logo, mais adequadas à promoção e 

defesa da sua saúde79.  

“O titular da informação de saúde tem o direito de, querendo, tomar 

conhecimento de todo o processo clínico que lhe diga respeito, salvo 

circunstâncias excecionais devidamente justificadas e em que seja 

                                                           
78 “O Estado promove a literacia para a saúde, permitindo às pessoas compreender, aceder e 

utilizar melhor a informação sobre saúde, de modo a decidirem de forma consciente e informada” 
(art.º 12.º, n.º 1 da Lei de Bases da Saúde). 

79 Como vimos, nos termos do n.º 1 e n.º 7 do art.º 35.º da CRP, todos os cidadãos têm o direito de 
acesso aos dados informatizados ou constantes em ficheiros manuais e, a sua concretização, plasma-
se no n.º 3 do art.º 5.º da já mencionada Lei 12/2014 ao referir que “o utente dos serviços de saúde é 
titular do direito de acesso aos dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de informações 
inexatas e a inclusão de informações total ou parcialmente omissas”.  
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inequivocamente demonstrado que isso lhe possa ser prejudicial, ou de o fazer 

comunicar a quem seja por si indicado” (art.º 3.º, n.º 2 da Lei n.º 12/2005).80 81 

Não obstante a legislação nacional reconhecer o direito de acesso do utente ao 

seu processo clínico, logo a todos os dados de saúde que o integram, qualquer que 

seja o seu suporte (documental ou eletrónico), a verdade é que este direito de 

acesso não é absoluto, uma vez que pode, excecionalmente, ser restringido.82 

A lei define limites de acesso à  informação de saúde e, na prática, identifica 

duas exceções: A primeira exceção, prende-se com a existência de circunstâncias 

bem justificadas e em que seja inequivocamente demonstrado que o acesso do 

utente aos seus dados de saúde, registados pelos profissionais de saúde, pode lhe 

ser prejudicial e, como tal, deve respeitar o princípio do privilégio terapêutico8384. 

                                                           
80 Para o efeito e em estreita harmonia, “o médico deve exercer a sua profissão de acordo com as 

“leges artis” com maior respeito pelo direito à saúde das pessoas e da comunidade” (art.º 4.º, n.º 1 
do CDOM) e “o doente tem o direito de conhecer a informação registada no seu processo clínico, a 
qual lhe será transmitida, se requerida, pelo próprio médico assistente ou, no caso de instituição de 
saúde, por médico designado pelo doente para o efeito” (art.º 40.º, n.º 3 do CDOM), que de acordo 
com o art.º 3.º, n.º  3 da Lei n.º 12/2005, possibilita o acesso à informação de saúde do utente através 
de médico se solicitado por aquele o que, em bom rigor e em muitas situações, é até de recomendar. 

81 Esta opção normativa parece cortar “com a velha tradição do paternalismo clínico”, cfr. Martins, 
Guilherme d´Oliveira, “O fim da arte silenciosa”, Temas de Direito da Medicina, Coimbra Editora, 
Coimbra 2005, pg. 110. 

82 Na mesma senda, a Convenção de Oviedo consagra que qualquer pessoa tem o direito de 
conhecer toda informação recolhida sobre a sua saúde ou de manifestar, expressamente, não querer 
ser informada. Mais admite que a Lei venha a criar, no interesse do próprio utente e a título 
excecional, restrições ao direito de acesso a este tipo de informação (art.º 10.º, n.º 2 e n.º 3). A 
Convenção estabelece assim, como regra, o direito de informação e acesso aos dados de saúde por 
parte do titular e admite, como exceção, aquelas situações em que não seja benéfico aos interesses 
do utente o exercício desses direitos. 

83 Defende-se muito no foro clínico a sua aplicação, por exemplo, aos doentes oncológicos 
especialmente fragilizados, com o intuito de não prejudicar gravemente a sua saúde. 

84 Quando o médico decide recorrer ao privilégio terapêutico deve comunicar a sua decisão às 
pessoas vinculadas ao utente por razões familiares e deve fazer constar na história clínica as razões 
que o levaram a tal decisão (que deve desaparecer quando as razões que a motivaram cessarem), nas 
palavras de León, Carmen González, “El derecho de acceso a la historia clínica electrónica y la 
protección de datos”, in Lex Medicinae, Ano 15, n.º 29-30, 2018 (pg. 23 a 50). 
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Isto é, o profissional socorre-se deste privilégio quando se depara com situações 

suscetíveis de colocar em perigo a vida ou a saúde do utente.85 86 Como refere 

Sérgio Deodato87, “é assim feita uma distinção entre a titularidade do direito aos 

dados de saúde e o seu exercício. Com efeito, considerando que a informação de 

saúde pode ser, ela própria prejudicial à pessoa quando conhecida – como no caso 

de más notícias – é atribuída ao profissional de saúde o dever de transmitir 

informação de saúde com especial cuidado. Ou seja, havendo sérias possibilidades 

da informação a fornecer causar dano à pessoa, deve o profissional de saúde 

aguardar essa transmissão para melhor momento. É este o sentido da norma.” É 

por isso mesmo que a lei prevê a possibilidade de mediação: o titular dos dados 

de saúde pode aceder livremente ao registo da sua informação de saúde ou pode 

autorizar outra pessoa que o faça por si, a não ser que o contacto com essa 

informação lhe seja prejudicial e provoque problemas de saúde (como decorre do 

art.º 3.º, n.º 3 da Lei n.º 12/2005). A decisão do médico terá sempre de ser avaliada 

objetivamente e ponderada com especial atenção. A segunda exceção ao direito 

de acesso ao processo clínico prende-se com as anotações médicas ou anotações 

pessoais realizadas pelos profissionais de saúde nos processos clínicos dos utentes, 

designadamente para memória futura do próprio profissional de saúde. Ora, tais 

                                                           
85 Por isso mesmo, a atuação privilegiada do médico só é permitida quando destinada a 

intervenções terapêuticas, não já para intervenções puramente estéticas ou sem efeito curativo 
defende Pereira, André Dias, “O consentimento informado na relação médico-paciente”, “Estudo 
de Direito Civil”, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pg. 465. O Privilégio Terapêutico pode também 
legitimar a não comunicação dos riscos da intervenção ou tratamento numa fase posterior, embora 
possa colocar o médico na situação contraditória de poder ser condenado por não esclarecer e, ao 
mesmo tempo, poder ser condenado por danos desencadeados pelo esclarecimento, como defende 
Andrade, Manuel da Costa, Anotações ao artigo 150.º, 156.º e 157.º do Código Penal, Comentário 
Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, anotação ao artigo 157.º, pg. 639.  

86 Este princípio também se encontra previsto no artigo 157.º do CP: “(…) o consentimento só é 
eficaz quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, 
envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do tratamento, salvo se isso implicar a 
comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida 
ou seriam suscetíveis de lhes causar grave dano à saúde, física ou psíquica”.  

87 Deodado, Sérgio, ob. cit. “Direito da Saúde – Coletânea de legislação anotada” (…), pgs. 237 e 
238.  
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anotações apesar de poderem constar dos registos e processos clínicos, não são 

dados pessoais dos utentes, pelo que não devem ser por estes acedíveis. 

Igualmente, tem-se entendido que o utente não deve poder aceder aos dados de 

terceiros que por alguma razão forte constem da sua história clínica.88 89 É 

essencial respeitar a intimidade destes terceiros.90 91. Assim, as anotações clínicas 

cuja função é melhorar a qualidade dos cuidados de saúde do utente podem ser 

úteis para conhecer e acompanhar o estado de saúde do utente e sua evolução. Os 

utentes não têm acesso, mas os profissionais de saúde sim.92  

                                                           
88 Já o Grupo de Trabalho (GT) 29, no documento de trabalho sobre o tratamento de dados 

pessoais relativos à saúde e histórias médicas de 15 de Fevereiro de 2007, propunha a criação de um 
procedimento especial para informar os interessados sobre quando e quem acedeu à história clínica 
do utente, com vista a garantir o controlo da autenticidade da autorização para solicitar o acesso à 
história clínica e à identificação de todos os profissionais que tenham acedido ou procurado aceder 
à mesma, Disponível em https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358. 

89 Troncoso Reigada defende que os dados de saúde e a história clínica têm uma enorme 
importância porque são instrumentos necessários para garantir a assistência em saúde das pessoas 
e, portanto, estão inteiramente vinculados ao direito à vida e à proteção da saúde. O conjunto de 
dados de saúde do utente registados na sua história clínica e a sua correta conservação são elementos 
necessários para melhor se poder acompanhar o estado de saúde das pessoas. Assim, a supressão de 
dados relevantes de saúde na história clínica pode afetar, gravemente, os tratamentos de saúde e, 
em última instância, a vida das pessoas, Vd. Reigada, António Troncoso, “La protección de datos 
personales: en busca del equilíbrio”, Editora Tirant |o Blanch, Valencia, 2010, Pg. 1099. 

90 Nas palavras de Pereira, André Gonçalo Dias, “Direitos dos Pacientes e Responsabilidade 
Médica”, Coimbra, Coimbra Editora, 2015, pg.620. Vd. também Moniz, Helena, “Notas sobre 
biobancos com finalidades de investigação médica”, Lex Medicinae, revista Portuguesa de Direito 
da Saúde, Ano 5, n.º 10, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pg. 61 e ss. 

91 Sendo a história clínica o suporte documental bibliográfico da assistência recebida pelo utente 
por parte dos profissionais de saúde, que contém todos os detalhes mais íntimos daquele, o direito 
de acesso dos utentes àquela história deve compreender o direito de conhecer os dados dos 
profissionais que acederam aos seus dados, na esteira do raciocínio de Léon, Carmen González 
acerca dos processos clínicos eletrónicos, vd. últ. ob. cit., pg.42. A utilização de uma história clínica 
eletrónica, no entendimento desta autora, facilita, pois estabelece medidas de controlo prévio de 
acesso que permitem uma vigilância mais apertada.  

92 “(…) o médico tem o direito de expurgar as suas anotações pessoais e o dever de não fornecer 
informações sujeitas a segredo de terceiro e não comunicar circunstâncias que, a serem conhecidas 
pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam suscetíveis de lhe causar grave dado à saúde, 
física ou psíquica” (art.º 40.º, n.º 3 do CDOM). 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
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Pertinentemente, já referia André Gonçalo Pereira93 que a separação entre o 

processo clínico, enquanto suporte material e a própria informação de saúde nele 

contida, tem a vantagem adicional de abrir caminho para a criação de soluções 

que se destinem a tutelar direitos de terceiros, como por exemplo, os direitos de 

personalidade de familiares do utente, no caso da informação genética e do 

próprio médico, considerando, sobretudo as suas anotações pessoais (que podem 

constar do suporte utilizado). 

Em todo o caso, a regra geral vigente no ordenamento jurídico português é a 

do acesso dos utentes à sua informação de saúde. 

Ora, sendo o direito de acesso à informação de saúde condição essencial para 

a efetivação, respeito e exercício do direito de acesso aos cuidados de saúde, deve 

o mesmo ser reconhecido como um direito do utente e não como um direito dos 

estabelecimentos de saúde. Deste modo, aquele direito não pode ser interpretado 

em função da natureza jurídica do estabelecimento de saúde porque ele não é 

legalmente é reconhecido para cumprir interesses dos estabelecimentos de saúde, 

mas, sim, para assegurar os direitos fundamentais dos utentes. Porém, até há 

consideravelmente pouco tempo e perante as soluções jurídicas então em vigor 

no ordenamento jurídico português, o acesso dos utentes à respetiva informação 

de saúde era realizado de forma distinta consoante a natureza, pública ou privada, 

dos estabelecimentos de saúde onde a informação se encontrava depositada. É 

com a publicação da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto de 2016, que aprova o regime 

de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos 

documentos administrativos94, que se consagra, no seu art.º 7.º, uma disposição 

especial sobre o acesso e comunicação de dados de saúde: “1- O acesso à 

informação de saúde por parte do seu titular, ou de terceiros com o seu 

                                                           
93 Vd. últ. ob. cit. do autor, “Dever de documentação (…)”, pg. 23. 

94 Atento o disposto no seu art.º 47.º, foram revogadas as Lei n.º 19/2006 de 12.06, alterada pelo 
Dl n.º 214-G/2015 de 2 de outubro (que regula o acesso à informação sobre ambiente, na posse de 
atividades públicas ou detida em seu nome) e a Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, alterada pelo Dl n.º 
214-G/2015 de 2 de outubro (que regula o acesso aos documentos administrativos e a sua 
reutilização). 
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consentimento ou nos termos da lei, é exercício por intermédio de médico se o 

titular da informação o solicitar, com respeito pelo disposto na Lei 12/2005 de 26 

de janeiro. 2 - Na impossibilidade de apuramento da vontade do titular quanto ao 

acesso, o mesmo é sempre realizado com intermediação de médico. 3 - No caso 

de acesso por terceiros mediante consentimento do titular dos dados, deve ser 

comunicada apenas a informação expressamente abrangida pelo instrumento de 

consentimento. 4 – Nos demais casos de acesso por terceiros, só pode ser 

transmitida a informação estritamente necessária à realização do interesse direto, 

pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido que fundamenta o acesso.” 

Ora, sendo os destinatários desta nova norma os estabelecimentos de saúde do 

sector público (n.º 1 e n.º 4), verificamos manter-se a regra do acesso direto do 

utente à sua informação de saúde, existindo intermediação médica apenas se 

requerido pelo próprio. 

“O acesso à informação de saúde por parte do seu titular95, ou de terceiros com 

o seu consentimento ou nos termos da lei, é exercido por intermédio de médico96, 

com habilitação própria, se o titular da informação o solicitar” e “na 

impossibilidade de apuramento da vontade do titular quanto ao acesso, o mesmo 

é sempre realizado com intermediação de médico” (art.º 3.º, n.º 3 e n.º 4 da Lei n.º 

12/2005)97 98 Por alguma razão foi este n.º 4 aditado.  

                                                           
95 Que resulta do respeito pela autonomia do utente e é condição para o exercício do 

consentimento informado, livre e esclarecido. 

96 A intermediação médica é extensível aos demais profissionais de saúde, como defende Deodado, 
Sérgio, ob. cit. “Direito da Saúde, Coletânea de Legislação Anotada” (…), pg. 238.  

97 Na sua versão originária, o n.º 3 do art.º 3.º da Lei n.º 12/2005 estabelecia que o acesso ao 
processo clínico era sempre feito através de médico. Apenas com a alteração conferida pela Lei n.º 
26/2016 foi esta obrigatoriedade arredada, passando a existir apenas a pedido do titular dos dados. 
Esta Lei também aditou o referido n.º 4 do art.º 3.º. Por sua vez, a então Lei n.º 46/2007, de 24 de 
agosto (revogada pela Lei n.º 26/2016) dispunha no seu art.º 7.º que a comunicação de dados de 
saúde era feita por intermédio de médico se o requerente o solicitasse. 

98 No mesmo sentido, dispõe a alínea g) do n.º 1 da Base 2, da Lei de Bases da Saúde: “Todas as 
pessoas têm direito a aceder livremente à informação que lhes respeite, sem necessidade de 
intermediação de um profissional de saúde, exceto se por si solicitado.” 
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O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (adiante, CNECV) teve 

oportunidade de se pronunciar99 e entende que existem duas causas justificativas 

para a transmissão da informação de saúde por mediação médica, a saber: i) a 

informação pode ser de difícil entendimento para o utente e ii) os registos podem 

configurar uma notícia nova e má. Mais esclarece que “o facto da mediação não 

ser obrigatória nos termos da lei atual, não deve, contudo, afastar estas obrigações 

institucionais e estes deveres dos profissionais de saúde. Aos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde compete informar da possibilidade desta 

mediação e os profissionais de saúde devem manter-se disponíveis para o fazer. 

Só uma pessoa que tenha plena consciência de que poderá ter acesso à sua 

informação de saúde de forma mediada por um profissional de saúde, poderá 

decidir livremente se a dispensa.” O utente tem esse direito, o profissional de 

saúde esse dever. 

Pela análise das referidas normas, conclui-se que o legislador procurou 

harmonizar o acesso à informação de saúde, o qual passa a ser exercido por 

intermédio de médico apenas quando o utente solicite, independentemente da 

natureza jurídica do estabelecimento de saúde onde aquela informação se 

encontre depositada.100 Esta transmissão  da informação de saúde através de 

médico consagra o princípio da mediação em saúde e ocorre a pedido do titular 

dos dados, tendo em conta que a informação em causa é de natureza técnica e tem 

um conteúdo especialmente sensível, capaz de melindrar e causar danos.  

 

                                                           
99 Vd. Documento de trabalho da CNECV sobre o Acesso aos dados de saúde, atualizado em 2017, 

pg. 10, disponível em https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-
de-trabalho 

100 Tal como se conclui que por direito de acesso deve entender-se não só o direito de consulta da 
informação de saúde, mas também o direito de reprodução (ex. obtenção de cópia) e o direito de 
informação sobre a sua existência e conteúdo (art.º 5.º da Lei 26/2016). 

https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-de-trabalho
https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-de-trabalho
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Como vimos, essencialmente em sede de proteção da informação de saúde, 

por regra, o acesso à informação de saúde por terceiros não é possível, exceto se 

com o consentimento do próprio titular dos dados ou nos termos da lei (art.º 3.º, 

n.º 3 da Lei n.º 12/2005). Mediante a existência de consentimento do utente deve, 

ainda assim, ser aferida a identificação do terceiro que o representa, para que se 

evitem acessos indevidos.101 

No âmbito do acesso à informação administrativa, no caso de acesso por 

terceiros com o consentimento do titular dos dados, a informação a comunicar 

deve ser apenas a abrangida pelo instrumento de consentimento. Nos demais 

casos de acesso por terceiros, só pode ser transmitida a informação estritamente 

necessária à realização do interesse direto, pessoal, legítimo e 

constitucionalmente protegido que fundamenta o acesso (art.º 7.º, n.º 3 e n.º 4 da 

Lei n.º 26/2016). Compete ao responsável pelo acesso a apreciação dos pedidos 

(art.º 9.º, Lei n.º 26/2016).  

Para melhor controlo do acesso à informação de saúde, particularmente da 

informação médica registada no processo clínico do utente, os pedidos devem 

seguir o procedimento definido nos estabelecimentos de saúde para esse efeito, 

para que se avalie a legitimidade e licitude da disponibilização da informação e se 

conclua pelo deferimento, ou não, do mesmo. 

 

4. Transformação digital  

A transformação digital na área da saúde é uma realidade incontornável e 

acontece, todos os dias, a uma velocidade estonteante. Por consequência, a 

prestação de cuidados de saúde tem vindo a reajustar-se sendo, hoje, 

                                                           
101 Igualmente, como vimos anteriormente, o RGPD estatui como regime regra a proibição do 

tratamento dos dados relativos à saúde (art.º 9.º, n.º 1), excecionando os casos elencados nas diversas 
alíneas do n.º 2, para finalidades determinadas. 



Data Venia O acesso à informação de saúde 
 

 

 

 

 

DV11 ∙ 627 | 
 

substancialmente exercida por consulta aos registos constantes nos processos 

clínicos dos utentes que, rapidamente, desde o momento da entrada do utente em 

um estabelecimento de saúde, permitem um conhecimento transversal sobre a 

sua história clínica e cuidados de saúde recebidos. 

A par, muitos estabelecimentos de saúde, apesar de dotados de arquivos 

físicos, onde se encontram os processos clínicos mais antigos em papel, 

maioritariamente já dispõem de arquivos digitais com processos clínicos 

eletrónicos. Ora, toda esta transição para o mundo digital impede-nos de afastar, 

pelo menos na totalidade, o risco inerente ao tratamento dos dados de saúde, quer 

para os próprios titulares, quer para os responsáveis pelo tratamento ou, quando 

aplicável, para as entidades subcontratadas. 

Atualmente são vários os programas informáticos e aplicações que contêm 

bases de dados e que tratam dados de saúde dos utentes nos estabelecimentos de 

saúde. Tal como são diversos os profissionais de saúde, daqueles 

estabelecimentos, que consultam a informação de saúde para exercício da sua 

atividade. Como tivemos a oportunidade de analisar, a prestação de cuidados de 

saúde é hoje, maioritariamente, garantida por equipas de saúde 

multidisciplinares. “O contexto onde emergem os dados de saúde, são assim 

ambientes com diversos profissionais, onde são recolhidas (…) dados de saúde, 

que são registados em bases de dados eletrónicas que podem hoje ser acedidas 

facilmente. (…) Cada Organização guarda e cada profissional de saúde acede a 

dados, que lhes foram revelados porque as pessoas procuraram cuidados de 

saúde.”102 Mais sucede que a diversidade de programas e aplicações 

informáticos(as) existentes é bastante significativa sendo, a maioria, controlada 

pelos estabelecimentos de saúde, por gestão interna e outros, ainda, por entidades 

subcontratadas, com a especificidade de procedem ao tratamento de dados 

pessoais dos utentes. Estas ferramentas têm a possibilidade de se inter-relacionar 

                                                           
102 Cfr. Deodado, Sérgio, últ. ob. cit. “A proteção dos dados pessoais de saúde”, pgs. 17 e 18. 
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e de transferir dados com bastante facilidade. Se é certo que a transformação 

digital potencia um conjunto de facilidades do interesse das partes, utente – 

profissional e estabelecimento de saúde, por outro lado potencia riscos que 

importa antever. A transformação digital obriga, assim, à toma de especiais 

medidas de segurança da informação e a uma revisão metódica e periódica das 

mesmas. 103 A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE104 

(adiante, SPMS) tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas relacionadas 

com a melhoria da prestação dos serviços e da eficiência organizacional.105 

Contudo, não podemos esquecer que os dados relativos à saúde estão sujeitos a 

um regime de tratamento de dados mais restrito que os dados não sensíveis e que 

o mesmo está intimamente ligado à prestação de cuidados de saúde ministrados 

pelas entidades do SNS (sendo condição difícil de afastar, pelo menos na sua 

totalidade e para a maioria da população, daquela prestação de cuidados). 

Igualmente, já se verificam disponíveis, através de alguns estabelecimentos 

prestadores de saúde privados, opções demonstrativas desta transformação 

                                                           
103 Aliás, em estreito acompanhamento com o disposto na Base 16 da Lei de Bases da Saúde, onde 

se lê que: “1. O Estado deve promover a utilização eficiente das tecnologias de informação e 
comunicação no âmbito da saúde da prestação de cuidados, tendo em atenção a necessidade da 
proteção dos dados pessoais, da informação de saúde e da cibersegurança”, sendo estas 
“instrumentais à prestação de cuidados de saúde. 2. As tecnologias de informação e comunicação 
são instrumentais à prestação de cuidados de saúde, sendo utilizadas numa abordagem integrada e 
centrada nas pessoas, com vista à melhoria da prestação de cuidados de saúde, à salvaguarda do 
acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade e à gestão eficiente dos recursos.” 

104 Cujas competências em contexto de cibersegurança foram reforçadas por Despacho n.º 
1348/2017, D.R. n.º 28/2017, Série II, de 08 de agosto de 2017, destacando-se a coordenação, 
monitorização da implementação e operacionalização das boas práticas de melhoria contínua da 
resposta a ciber-riscos no sector da saúde.  

105 Ainda muito recentemente, promoveu o “Ciclo Webinars” sobre o tema “transformação digital 
na saúde”, com o objetivo, precisamente, de “promover e disseminar o conhecimento, destacando 
as oportunidades decorrentes da transformação digital na saúde”,  07 de julho de 2020, passível de 
consulta em https://www.spms.min-saude.pt/. 

https://www.spms.min-saude.pt/
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digital, nomeadamente, com a criação de app´s106107 e plataformas digitais 

próprias. 108 

 

4.1. Processos clínicos eletrónicos 

A realidade presente demonstra-nos que os processos clínicos à guarda dos 

estabelecimentos de saúde são, hoje, maioritariamente, eletrónicos, a par ou em 

substituição dos processos clínicos em arquivo físico. Tal tem vindo a suceder, 

nomeadamente, com a desmaterialização dos processos, as necessárias 

digitalizações e inerente controlo sobre o acesso à informação de saúde e sua 

rastreabilidade. Neste sentido, nascem novas preocupações ao nível da segurança, 

privacidade e proteção da informação, particularmente, da informação clínica dos 

utentes. 

A propósito da desmaterialização dos processos clínicos, o CNECV109, teve a 

oportunidade de identificar um conjunto alargado de vantagens e riscos 

                                                           
106 As Diretrizes n.º 4/2020 do Comité Europeu de Proteção de Dados, de abril de 2020, em 

contexto de pandemia Covid-19 e inerente proteção de dados pessoais, pronunciou-se 
favoravelmente à utilização das app´s embora assegurando o cumprimento da legislação da U.E. 
sobre a proteção de dados. “Em estado de pandemia a restrição de direitos fundamentais apresenta-
se inevitável, porém como em qualquer situação, deve encontrar-se justificada quanto á sua 
proporcionalidade e ausência de excesso Exige-se o fim da limitação temporária dos direitos 
fundamentais afetados logo que termine a situação de pandemia”, cfr. Pinheiro, Alexandre Sousa, 
“A Covid-19 e a proteção de dados pessoais”, Observatório Almedina, abril de 2020, disponível em 
https://observatorio.almedina.net/index.php/2020/04/28/a-covid-19-e-a-protecao-de-dados-
pessoais/.  

107 Veja-se o caso particular da app “My Cuf”, da CUF. 

108 A título meramente exemplificativo veja-se a iniciativa, relativamente recente, de criação de 
uma plataforma, desenvolvida pela “Health Cluster Portugal” em articulação com o “Turismo de 
Portugal”, que visa garantir o acesso a cuidados de saúde na rede de hospitais e clínicas de um 
conjunto de estabelecimentos de saúde privados, prestadores de cuidados de saúde, a quem procura 
Portugal como destino turístico. Informação disponível em 
https://www.portugalhealthpassport.com/. 

109 Através do seu Parecer n.º 60/CNECV/2011, sobre informação de saúde e registos informáticos 
de saúde, Vd. pgs.3 e 4. 

https://observatorio.almedina.net/index.php/2020/04/28/a-covid-19-e-a-protecao-de-dados-pessoais/
https://observatorio.almedina.net/index.php/2020/04/28/a-covid-19-e-a-protecao-de-dados-pessoais/
https://www.portugalhealthpassport.com/
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relevantes. Do leque de vantagens salientam-se a maior legibilidade e 

acessibilidade dos registos; a melhoria global da prestação dos cuidados de saúde; 

a gestão e redução de gastos; a clarificação de procedimentos; a melhor 

manutenção dos registos e, em muitos aspetos, uma maior segurança da 

informação. Do leque de riscos salientam-se as fugas de informação por cedência 

forçada de bases de dados; o uso indevido de dados para investigação científica; a 

transferência ilícita de informações (sem se acautelar a reserva das anotações 

pessoais do profissional de saúde ou da informação sujeita a privilégio 

terapêutico) e a perda de confidencialidade sobre dados individuais, para 

finalidades ilícitas ou de mera curiosidade. Salienta-se, ainda, o perigo da 

proliferação de palavras passe, por inúmeros intervenientes na área da saúde. 

O Grupo de Trabalho pelo artigo 29.º (adiante GT29)110, em 2007 já defendia 

a necessidade de agregar num só documento toda a informação de saúde de uma 

pessoa, oferecendo imediata disponibilidade a essa informação. No entanto, 

antevia a necessidade de controlo da utilização e rastreabilidade das operações, 

face à possibilidade de agregação selecionada e segmentada da informação, por 

diversos tipos de categorias de informação (ou seja, por módulos). Desta forma, 

não só a finalidade do princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e 

proibição do excesso) fica salvaguardada, como os utentes podem impedir o 

acesso de terceiros, que não profissionais de saúde, a determinado tipo de dados, 

no exercício da sua autodeterminação informacional. 

No ordenamento português, o acesso a dados de saúde por meios digitais 

sofreu um grande avanço, unanimemente defendido como qualitativo e 

quantitativo, com a criação da Plataforma de Dados de Saúde, lançada em 2012. 

 

                                                           
110 No seu documento de trabalho sobre o tratamento de dados pessoais de saúde em registos de 

saúde eletrónicos, de 15 de fevereiro de 2007, disponível em 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm


Data Venia O acesso à informação de saúde 
 

 

 

 

 

DV11 ∙ 631 | 
 

4.2. Plataformas de dados de saúde 

A Plataforma de Dados de Saúde (adiante PDS111) é uma plataforma 

informática que, de forma dinâmica, permite o registo e a partilha de informação 

de saúde do utente. Desenvolvida pela Comissão para a Informatização Clínica 

(adiante CIC112) e pelos SPMS, assume os objetivos de melhorar a eficiência, 

eficácia e qualidade da prestação dos cuidados de saúde e de promover o 

envolvimento e a participação ativa dos utentes na prestação daqueles cuidados. 

Integra, por sua vez, quatro portais: 

O portal do utente - composto por duas áreas distintas, uma de informação 

geral, com acesso aberto e outra autenticada, que obriga a registo113 - possibilita a 

consulta do histórico de saúde do utente, pelo próprio e pelos profissionais de 

saúde; o agendamento de consultas; o pedido de prescrição de medicação 

crónica, bem como, a consulta do tempo de espera para intervenções cirúrgicas. 

Mediante consentimento do utente, a sua informação clínica pode ser partilhada 

com os profissionais de saúde nacionais e estrangeiros. O utente pode, ainda, 

controlar os acessos aos seus dados através da consulta do histórico de acessos. 

O Portal do Profissional, gerido e utilizado pelos profissionais de saúde do SNS 

e progressivamente pelos do sector privado, permite-os aceder aos dados de saúde 

do utente. Através da “PDSLive”, com webcam e microfone, pratica-se 

                                                           
111 Disponível em https://www.sns.gov.pt/ 

112 “A CIC foi criada pelo Despacho n.º 16519/2011 de 06 de dezembro, assumindo a competência 
de delinear a orientação estratégica na área da informatização clínica do SNS, sendo a PDS um dos 
seus projetos. Por seu turno, “os SPMS foram criados pelo Decreto-lei n.º 19/2010, de 22 de Março, 
tendo como missão a prestação de serviços partilhados, nomeadamente na área das tecnologias de 
informação e comunicação às entidades com atividade específica na área da saúde”, cfr. CNECV, 
documento de trabalho sobre “Acesso aos dados de saúde”, 2019, pg. 13, disponível em  
https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-de-trabalho. 

113 O registo no Portal do Utente obriga a dois níveis de autenticação, através do número de utente 
e de autenticação com o cartão do cidadão. 

https://www.sns.gov.pt/
https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-de-trabalho
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telemedicina, conseguindo colocar-se em contacto direto dois profissionais do 

SNS, utente e médico. 

O Portal Internacional permite a partilha de informações de saúde 

transfronteiriças através de “smart open services for European Patients” (adiante 

epSOS), ou seja, os profissionais de saúde estrangeiros de um país aderente ao 

projeto epSOS podem aceder à informação do utente e garantir uma prestação de 

cuidados de saúde eficiente e segura aos cidadãos europeus que viajam pela 

Europa.114 

 O Portal Institucional aglomera informação anonimizada disponibilizada para 

estudos estatísticos desenvolvidos pelos estabelecimentos de saúde, para acesso 

das organizações centrais como a Direcção Geral da Saúde ou a Administração 

Central do Sistema de Saúde.  

A PDS integra um vasto conjunto de informação de saúde e procura garantir 

que a partilha da informação é realizada em segurança, nomeadamente, através 

de limitações ao nível do acesso a dados, pelos profissionais de saúde, sem que 

possam alterar ou apagar, bem como, através do registo de consulta no histórico 

de acessos. Ainda assim, é ponderar os riscos associados à sua utilização face a 

inesperadas utilizações abusivas e proliferação de palavras passe de acesso, o que 

dificulta o sistema de rastreabilidade de acessos. A CNECV115 suscita reservas 

éticas quanto à integração indiscriminada de profissionais e não profissionais nos 

acessos à PDS, bem como no controlo da “cloud” onde estão armazenados os 

dados de saúde e fundamenta o tratamento de dados em saúde, nomeadamente, 

                                                           
114 Para maior detalhe, vislumbra-se útil a consulta à Diretiva 2011/24/EU do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços, JO 2011L88. 

115 No seu documento de trabalho cit., pg. 12, 13 e 20.  
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no consentimento do utente, na prossecução do interesse público116 e nos fins de 

investigação científica. 

Ainda no âmbito da PDS, vislumbram-se como próximas ações117, o 

alargamento do acesso à PDS ao sector privado da saúde e a mais categorias 

profissionais (farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos); a partilha de mais 

informação de saúde, incluindo imagens de exames; a oferta de mais serviços ao 

utente; um novo Portal destinado ao administrativo, bem como, a 

disponibilização do boletim de vacinas. Os avanços tecnológicos, numa ótica 

facilitadora do direito de acesso a dados de saúde, sucedem-se. 

Para terminar, é de notar que a LE prevê, expressamente, que os dados 

relativos à saúde de uma pessoa podem ser organizados em determinadas bases 

de dados ou registos centralizados assentes em plataformas únicas, quando 

tratados para efeitos da legislação prevista no RGPD e na legislação nacional. 

Devem, para esse efeito, preencher os requisitos de segurança e de inviolabilidade 

previstos no RGPD (art.º 30.º, n.º 1 e n.º 2) porque, de facto, “só a segurança na 

proteção dos dados pessoais sensíveis permitirá que o fluxo dos dados opere 

quando necessário com a confiança dos titulares dos mesmos118.” 

5. Conclusões 

A informação de saúde encontra, no ordenamento jurídico português, um 

regime jurídico muito próprio com a Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, alterada 

                                                           
116 Cautela com a invocação deste fundamento como tivemos oportunidade de analisar em sede 

de proteção da informação de saúde, pgs. 24 a 26. 

117 Vd. http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/ServicosCidadao/Paginas/Plataforma-de-
Dados-de-Sa%C3%BAde-(PDS).aspx, consultado em Julho de 2020. 

118 Cfr. Monge, Cláudia, na sua apresentação em Serões da Saúde 2019, na Inspeção Geral das 
Atividades em Saúde, sobre “Business intelligence em saúde e direitos fundamentais”, a propósito 
do tema da sessão 2, “Proteção de dados em saúde – o que muda?”, 26 de junho de 2019, (slide 9), 
disponível em http://www.igas.min-saude.pt/wp-
content/uploads/2019/06/Protecao_de_dados_saude_CMonge.pdf  

http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/ServicosCidadao/Paginas/Plataforma-de-Dados-de-Sa%C3%BAde-(PDS).aspx
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/ServicosCidadao/Paginas/Plataforma-de-Dados-de-Sa%C3%BAde-(PDS).aspx
http://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/06/Protecao_de_dados_saude_CMonge.pdf
http://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/06/Protecao_de_dados_saude_CMonge.pdf
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pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que se justifica pela natureza da informação 

que regula e pelo contexto em que a mesma é partilhada. 

A proteção especial que recebe é reforçada por tutela constitucional em sede 

de direitos e liberdade fundamentais (no âmbito do direito à reserva da intimidade 

da vida privada e familiar e da proteção de dados pessoais informatizados), de 

onde discorre a autodeterminação informativa do titular da informação de saúde, 

essencial para a sua liberdade de escolha e de atuação. 

Os dados pessoais de saúde gozam igualmente da proteção conferida pelo 

RGPD e LE, que estatuem normas específicas para a informação de saúde, bem 

como das normas deontológicas que obrigam os profissionais de saúde. 

A informação de saúde é partilha em contexto próximo e privado pelo que a 

relação estabelecida entre utente - profissional e estabelecimento de saúde 

assenta, ética e juridicamente, na confiança estabelecida entre as partes. Como as 

equipas de saúde são hoje, maioritariamente, multidisciplinares, as obrigações 

deontológicas que outrora recaiam apenas sobre o médico, atualmente estendem-

se aos demais profissionais de saúde, como seja, desde logo, o dever de guardar 

sigilo sobre a informação de saúde a que tiveram acesso. 

A proteção que o ordenamento jurídico confere à informação de saúde 

assume, essencialmente, três grandes propósitos: o de garantir a integridade desta 

informação, logo, a reserva da vida privada do titular; o de impedir o acesso 

indevido e/ou a divulgação desta informação a terceiros não autorizados e o de 

defender o direito de acesso do titular à informação sobre a sua saúde, podendo 

alterá-la ou corrigi-la. 

O acesso à informação de saúde pode acontecer diretamente pelo titular da 

informação ou caso este o requeira, por intermédio de médico, com habilitação 

própria. O acesso pelo titular, designadamente ao seu processo clínico, não é 

absoluto na medida em que pode ser limitado por razões inequivocamente 
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prejudiciais à sua saúde, à luz do privilégio terapêutico. Igualmente se entende 

que o utente não tem direito a conhecer as anotações pessoais dos profissionais 

de saúde ou anotações médicas, bem como, os dados de saúde dos seus familiares 

que, por razões fortes, possam constar no registo. Já a intermediação médica está 

justificada e é muitas vezes recomendada, devendo ser dada a conhecer a sua 

possibilidade, ao utente, para que este opte, ou não, pela mesma.  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 26/2016 o legislador procurou harmonizar 

o acesso à informação de saúde, independentemente da natureza jurídica do 

estabelecimento de saúde onde aquela informação se encontre depositada, o qual 

passa a ser exercido por intermédio de médico apenas quando o utente solicite. É 

com agrado que vimos “cair” a dualidade de regimes que até então se 

sobrepunham. 

O acesso à informação médica pode também acontecer por terceira pessoa 

com o consentimento do titular ou, ainda, nos termos da lei. A regra é a do não 

acesso de terceiros a informação que a si não respeita. Aliás, o legislador optou 

por estabelecer um quadro legal que restringe fortemente o acesso de terceiros à 

informação contida no processo clínico, o que obriga os estabelecimentos de 

saúde a um especial dever de cuidado com os seus procedimentos internos com 

vista a salvaguardarem a confidencialidade dos dados. Concretamente, compete-

lhes tomar medidas no âmbito da segurança da informação e das próprias 

instalações e sistemas. Mais, ainda que exista consentimento do utente, é essencial 

conferir a identificação do terceiro que o representa como medida preventiva de 

mitigação de riscos, nomeadamente, de acessos indevidos. Na ausência de 

consentimento do titular, o acesso pode ter conforto em Lei habilitante para o 

efeito. 

No âmbito do acesso à informação administrativa por terceiros com o 

consentimento do titular dos dados, a informação a comunicar deve ser apenas a 

abrangida pelo instrumento de consentimento. Nos demais casos de acesso por 
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terceiros, só pode ser transmitida a informação estritamente necessária à 

realização do interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido 

que o fundamenta. 

Para melhor controlo do exercício do direito de acesso à informação de saúde, 

particularmente à informação médica registada no processo clínico do utente, os 

pedidos devem seguir o procedimento definido nos estabelecimentos de saúde 

para esse efeito, para que se avalie a legitimidade e licitude da disponibilização da 

informação e se conclua pelo deferimento, ou não, do mesmo. 

Compete à nossa legislação nacional (LE) densificar as circunstâncias de 

admissibilidade dos tratamentos de dados pessoais de saúde, para que se evitem 

interpretações arbitrárias, por exemplo quanto ao âmbito de “interesse público” 

mesmo que estejam em causa ameaças transfronteiriças graves para a saúde. A 

interpretação das normas referidas deve ser integrada e os tratamentos devem 

sempre obedecer ao princípio da proporcionalidade e ao respeito do conteúdo 

essencial dos direitos afetados, bem como, prever medidas adequadas e 

específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses dos titulares 

dos dados. 

Em tempos de forte proliferação digital, é notória a disponibilização de uma 

panóplia de ferramentas digitais que contêm informação de saúde, bem como, 

uma aposta crescente na utilização dos processos clínicos eletrónicos, sendo estes 

a atual realidade da maioria dos estabelecimentos de saúde.  

Também o SNS tem procurado acompanhar esta transformação ao 

disponibilizar uma plataforma de dados de saúde que integra quatro portais: do 

utente, dos profissionais de saúde, o internacional e o institucional. Todas estas 

transformações digitais, úteis na gestão diária da atividade em saúde, pela 

melhoria e celeridade que provocam na prestação dos cuidados de saúde, trazem 

consigo novos riscos associados à sua utilização que importa mitigar e que, como 
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tal, devem compelir-nos à toma de medidas de segurança reforçadas - a 

implementar e monitorizar com periodicidade. 

 

6. Recomendações - boas práticas 

Tendo presente que i) a informação de saúde do utente integra uma panóplia 

de dados pessoais sensíveis, do foro muito privado; ii) que recai sobre os 

responsáveis pelo tratamento da informação e dos estabelecimentos de saúde um 

conjunto de medidas técnicas e organizativas com vista a garantir a 

confidencialidade deste tipo de informação e a segurança dos sistemas e das 

instalações; iii) que as equipas de saúde são hoje, maioritariamente, 

multidisciplinares e que iv) o atual paradigma é autorregulatório, sendo 

necessário evidenciar as medidas tomadas em conformidade com o disposto na 

Lei, apresentamos algumas recomendações que consideramos boas práticas 

organizacionais na gestão de um dia a dia quase sempre agitado e em prol do 

outro.  

1. O estabelecimento de saúde deve ter disponível, em local visível (por 

exemplo, na receção ou entrada das instalações e em página oficial da internet) 

uma informação relativa ao tratamento de dados pessoais que realiza para a 

prestação de cuidados de saúde e, se caso disso, de ação social, nos termos da 

legislação vigente. 

2. O estabelecimento de saúde deve dispor de um procedimento de acesso à 

informação médica registada nos processos clínicos do utente, com identificação 

precisa dos circuitos internos, intervenientes envolvidos, modo de atuação, 

consequências perante eventuais violações e normas aplicáveis. 

3. Afigura-se útil a criação de um modelo de requerimento de acesso à 

informação clínica, editável, para preenchimento do utente ou de terceiro por si 

autorizado, com vista à agilização processual, uniformização e arquivo de 
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evidência. Esse requerimento deve ser dirigido ao responsável pelo acesso à 

informação clínica, a quem compete autorizar, ou não, o acesso; conter os campos 

necessários para a identificação do utente; a identificação do requerente (caso não 

seja o utente); integrar a opção de intermediação médica, exigindo-se para esse 

efeito a identificação do nome do médico, seu domicílio e cédula profissionais; 

especificar a modalidade de acesso (exemplo, relatório clínico, cópia de 

determinado exame, etc.), a área assistencial e a data correspondente; a finalidade 

do pedido de acesso e a forma pretendida para entrega/resposta ao pedido.  

4. O deferimento de qualquer pedido de acesso a informação de saúde deve ser 

sempre precedido da conferência da identificação do utente ou de terceiro por si 

autorizado e, neste último caso, também do documento demonstrativo dessa 

autorização. 

5. O estabelecimento de saúde deve, igualmente, dispor de um procedimento 

robusto sobre controlo de acessos e circulação nas instalações, como auxílio no 

combate à mitigação de riscos. 

6. Os responsáveis pelo estabelecimento de saúde devem procurar promover, 

junto dos seus profissionais, uma cultura de responsabilidade ética que respeite os 

direitos dos titulares da informação de saúde, sendo útil a realização de ações de 

sensibilização e/ou formação, teórico-práticas, no âmbito da segurança da 

informação. 

7. O processo clínico de cada utente deve estar devidamente instruído e 

organizado, sendo imprescindível garantir a separação efetiva da informação 

genética, da informação clínica e das demais informações pessoais. Esta 

recomendação aplica-se tanto aos processos clínicos em papel, como aos 

processos clínicos eletrónicos. Naturalmente que no caso destes últimos, essa 

separação pode ser melhor controlada através da criação de níveis de acesso 

diferenciados, pelo tipo de informação e pela categoria do profissional que acede. 
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8. Particularmente para os processos clínicos eletrónicos, recomenda-se que a 

aplicação que acede a esses registos disponha de mecanismos que a) permitam o 

acesso a dados clínicos apenas pelos profissionais de saúde com responsabilidade 

direta na assistência do utente visado e que b) em caso de acesso indevido aos 

registos de um utente, despoletem um alerta para a inconformidade da pretensão. 

8.1. Mais se recomenda a atribuição de palavras passe personalizadas e que 

obriguem a uma alteração periódica, através das quais se devem definir os 

mencionados diferentes níveis de acesso à informação de saúde. 

8.2. Recomenda-se, igualmente, a instauração de medidas técnicas de 

rastreabilidade. 

8.3. Releva garantir a individualização de um ficheiro ou módulo para as 

anotações pessoais e informação sob reserva no âmbito do privilégio terapêutico 

dos profissionais de saúde. 

9. O processo social, se existente, deve estar separado do processo clínico do 

utente. 

10. Releva monitorizar com periodicidade a eficácia das medidas de segurança, 

técnicas e organizativas, implementadas no estabelecimento de saúde. 

11. A realização de um número mínimo de auditorias internas anuais é uma 

boa prática organizacional que deve ser interpretada na ótica da melhoria 

contínua da organização em apreço. 

12. As PDS devem prever que o registo dos dados inseridos acontece após o 

consentimento do utente que deve, também, ser periodicamente renovado. 

13. As PDS devem garantir que apenas acede quem está legalmente habilitado 

para o efeito. 



Catarina Cunha Fernandes O acesso à informação de saúde 
 
 
 

 

 

 

| 640 ∙ DV11  
 

14. As PDS devem dar a conhecer aos seus utilizadores as medidas de 

segurança que aplicam e periodicamente monitorizam como garante da 

segurança da informação de saúde. 

15. A intercomunicabilidade de dados entre as PDS e os prestadores de 

serviços de saúde deve merecer especial atenção no sentido de se identificarem as 

questões de natureza ética relevantes ao seu funcionamento. 

16. A existência de um manual de boas práticas para mitigação de riscos no 

âmbito da segurança da informação é, igualmente, uma excelente ferramenta no 

seio de uma organização. 

17. Os profissionais de saúde devem procurar abster-se de prestar informação 

de saúde por telefone, especialmente a informação do foro clínico, salvo situações 

muito particulares em que o utente disponibilizou um número de contacto e 

consentiu na prestação de informação por essa via. 

18. Os estabelecimentos de saúde devem, também, garantir que dispositivos 

como “tablets”, telemóveis e “pens” que contêm ou rapidamente acedem a 

informação de saúde estão protegidos. A informação deve estar encriptada para 

dificultar o acesso indevido em caso de furto. 

19. Perante uma situação de pandemia como a que vivemos (Covid-19), é uma 

boa prática conseguir adotar procedimentos alternativos que não firam os direitos 

dos utentes, como seja, por exemplo, a suspensão do acesso a informação de saúde 

presencial, comunicada pelo Hospital de Braga mantendo, contudo, a 

possibilidade do exercício desse direito de acesso por meios alternativos, in casu, 

através da sua página oficial na internet119.  

  

                                                           
119 Notícia do dia 11 de Março de 2020, disponível em https://ovilaverdense.pt/covid-19-hospital-

de-braga-suspende-gabinete-de-acesso-a-informacao-clinica/ 

https://ovilaverdense.pt/covid-19-hospital-de-braga-suspende-gabinete-de-acesso-a-informacao-clinica/
https://ovilaverdense.pt/covid-19-hospital-de-braga-suspende-gabinete-de-acesso-a-informacao-clinica/
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http://www.cnpd.pt/home/relatorios/ano/relatorio_1994.htm
http://www.cnecv.gov.pt/
https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-de-trabalho
https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/acesso-a-dados-de-saude-documento-de-trabalho
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ERS 

— Relatório sobre a carta dos direitos dos utentes, draft preliminar, disponível em 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/209/Relatorio_Carta_Direitos_

Utentes.pdf. 

 

GT 29 

— Documento de trabalho sobre o tratamento de dados pessoais de saúde em 

registos de saúde eletrónicos, de 15 de fevereiro de 2007, disponível em 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm.  

— Parecer n.º 4/2017, sobre o conceito de dado pessoal (WP 136), 20 de junho de 

2007. 

 

SPMS, E.P.E. – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

Endereços consultados: 

— https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/servicos-partilhados-do-ministerio-

da-saude/ 

— https://www.spms.min-saude.pt/ 

— Guia da Privacidade da Informação no Setor da Saúde, março 2017, disponível em 

http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/03/Guia-Privacidade-

SMPS_RGPD_digital_20.03.172-v.2.pdf  

 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/209/Relatorio_Carta_Direitos_Utentes.pdf
https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/209/Relatorio_Carta_Direitos_Utentes.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/servicos-partilhados-do-ministerio-da-saude/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/servicos-partilhados-do-ministerio-da-saude/
https://www.spms.min-saude.pt/
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/03/Guia-Privacidade-SMPS_RGPD_digital_20.03.172-v.2.pdf
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/03/Guia-Privacidade-SMPS_RGPD_digital_20.03.172-v.2.pdf
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Consentimento Informado 

Perspetiva histórica e novos desafios 
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II. Perspectiva Histórica e Evolução do Consentimento 

Informado na Prática Médica 
III. Enquadramento Legal aplicável 
IV. Análise Jurisprudencial 
V. Novos desafios 
VI. Principais conclusões. 
 

RESUMO: 

A necessidade de informar os pacientes sobre a conveniência dos 
procedimentos médicos, tratamentos e medicamentos ministrados, 
resulta de uma longa evolução histórica, evolução essa, que permitiu 
ascender a um patamar que o direito ao consentimento informado é 
reconhecido como direito conexo aos direitos à vida, saúde e 
integridade física e a sua efectivação trouxe novos desafios à prática 
médica e à relação médico-paciente. 

 I – Introdução 

Este trabalho pretende ser um contributo para a reflexão sobre a necessidade 

de informar os pacientes sobre a conveniência dos procedimentos médicos, 

tratamentos e medicamentos ministrados, a forma como tal tem sido equacionada 

ao longo da história e os novos desafios que enfrenta a prática médica face ao que, 

neste momento, já constitui uma obrigação. 
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 II – Perspectiva Histórica e Evolução do Consentimento Informado na 

Prática Médica 

Durante vários séculos a ética médica teve por base o juramento de Hipócrates, 

que ainda hoje aparece inscrito na fachada da Faculdade de Medicina da 

Universidade Lisboa. 

O Juramento de Hipócrates é um juramento solene efetuado pelos médicos, 

tradicionalmente por ocasião de sua formatura, no qual juram praticar a medicina 

honestamente. 

O primeiro registo escrito do mesmo foi atribuído a Hipócrates, considerado 

como o pai da medicina, ou por um dos seus alunos, no Século V a.C.. E teria o 

seguinte teor: 

“Juro por Apolo Médico, por Esculápio, por Hígia, por Panaceia e por todos 

os deuses e deusas que acato este juramento e que o procurarei cumprir com 

todas as minhas forças físicas e intelectuais, 

Honrarei o professor que me ensinar esta arte como os meus próprios pais; 

partilharei com ele os alimentos e auxiliá-lo-ei nas suas carências, 

Estimarei os filhos dele como irmãos e, se quiserem aprender esta arte, 

ensiná-la-ei sem contrato ou remuneração. 

A partir de regras, lições e outros processos ensinarei o conhecimento global 

da medicina, tanto aos meus filhos e aos daquele que me ensinar, como aos 

alunos abrangidos por contrato e por juramento médico, mas a mais ninguém. 

A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio 

bem, nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. 

Mesmo instado, não darei droga mortífera nem a aconselharei; 

também não darei pessário abortivo às mulheres. 

Guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. 

Operarei os que sofrem de cálculos, mas só em condições especiais; porém, 

permitirei que esta operação seja feita pelos praticantes nos cadáveres, 
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Em todas as casas em que entrar, fá-lo-ei apenas para benefício dos 

doentes, evitando todo o mal voluntário e a corrupção, especialmente a 

sedução das mulheres, dos homens, das crianças e dos servos, 

Sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante à vida dos doentes, no exercício 

da minha profissão ou fora dela, e que não convenha que seja divulgado, 

guardarei silêncio como um segredo religioso, 

Se eu respeitar este juramento e não o violar, serei digno de gozar de 

reputação entre os homens em todos os tempos; se o transgredir ou violar que 

me aconteça o contrário”.  (in www.ordemdos médicos.pt). 

 

A versão hodierna deste juramento foi ratificada em 1948 pela Declaração de 

Genebra (posteriormente atualizada em 1968, 1983 e 2017) e é usada atualmente 

em Portugal no momento em que o clínico é admitido como Membro da Ordem 

dos Médicos, mas sem carácter obrigatório. Ressalta do seu conteúdo o seguinte: 

“COMO MEMBRO DA PROFISSÃO MÉDICA: 

– PROMETO SOLENEMENTE consagrar a minha vida ao serviço da 

humanidade; 

– A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO MEU DOENTE serão as minhas 

primeiras preocupações; 

– RESPEITAREI a autonomia e a dignidade do meu doente; 

– GUARDAREI o máximo respeito pela vida humana; 

– NÃO PERMITIREI que considerações sobre idade, doença ou 

deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação 

política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se 

interponham entre o meu dever e o meu doente; 

– RESPEITAREI os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte 

do doente; 

– EXERCEREI a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo 

com as boas práticas médicas; 

– FOMENTAREI a honra e as nobres tradições da profissão médica; 
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– GUARDAREI respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos pelo 

que lhes é devido; 

– PARTILHAREI os meus conhecimentos médicos em benefício dos doentes 

e da melhoria dos cuidados de saúde; 

– CUIDAREI da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar 

cuidados da maior qualidade; 

– NÃO USAREI os meus conhecimentos médicos para violar direitos 

humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça; 

FAÇO ESTAS PROMESSAS solenemente, livremente e sob palavra de 

honra”. (in www.ordemdos médicos.pt) 

 

A primeira versão do Juramento de Hipócrates constitui o reflexo de uma visão 

paternalista da medicina, em que o médico, como detentor de um saber raro e 

acessível a poucos e, consciente do poder que tal saber lhe traz, se compromete a 

usar a sua sabedoria e arte ao serviço do doente com o objectivo de lhe 

proporcionar o melhor e mais eficaz tratamento. 

Nesta visão, a anuência do doente para o tratamento era inexistente. O médico 

era quem sabia o que melhor servia os interesses daquele e não fazia qualquer 

sentido partilhar tal responsabilidade com o próprio ou seus familiares. 

Efectivamente, não há qualquer referência ao conceito de consentimento 

informado na medicina egípcia, grega ou romana.  

Os princípios da beneficência e não-maleficência plasmados no Juramento em 

análise criavam no paciente um sentimento de confiança que suportou a actuação 

médica durante muitos séculos. 

As primeiras referências conhecidas ao consentimento informado têm origem 

nos Estados Unidos da América. O objetivo inicial era certificar-se de que a 

dignidade e a independência do paciente seria preservada no momento da tomada 

de decisão e escolha de opções médicas. Relatórios sobre este tema apareceram 
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pela primeira vez nos EUA no início do século XVIII, com problemas limitados 

apenas aos simples direitos do paciente em dar sua aprovação em intervenções de 

saúde. 

Em 1767, em Inglaterra, um Tribunal condenou dois médicos 1767 pela 

realização de um ato médico sem o consentimento do paciente. É, 

provavelmente, uma das primeiras decisões judiciais conhecidas em que se 

aborda o tema da necessidade de consentimento informado, mencionando-se 

que, no caso concreto, faltou tanto o consentimento do paciente para o 

procedimento como a prestação da informação 1. 

Ainda em Inglaterra, em 1830, o termo consentimento informado foi estudado 

pelo advogado inglês John William Willcock que, em Londres, publicou um livro 

sobre a legislação e o exercício profissional da Medicina -Livro de Willcock “The 

laws relating to the medical profession : with an account of the rise and progress 

of its various orders” no qual abordava a necessidade do consentimento do 

paciente, depois de ter recebido todas as informações a respeito do tratamento, 

concluindo que, se o tratamento fosse realizado sem o consentimento dele, o 

“médico deveria compensar qualquer lesão decorrente do procedimento” 2. 

Mas como a história não é linear, é feita de avanços e recuos, ainda em 1929, 

Jean Luís Foure, na obra “A alma do cirurgião”, defendia o seguinte: “Eu penso 

que há, até o direito de se operar sempre, e até contra a vontade do doente. Penso e 

tenho-o feito. Nestas conjunturas, a vontade do cirurgião deve prevalecer sobre a 

vontade do enfermo que, por ignorância, não pode apreciar a vontade de sua 

recusa”. 

                                                           
1 Goldim JR. Primeira sentença judicial sobre a necessidade do uso de consentimento. Núcleo 

Interinstitucional de Bioética da Universidade do Rio Grande do Sul / Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre. Disponível em: http://www.ufrgs.br/bioetica/conslate.htm. 

2 “The Laws Relating to the Medical Profession; With an Account of the Rise and Progress of Its 
Various Orders Paperback”, de John William Willcock, Edições RareBooksClub.com, Setembro de 
2013 
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E, muito além do concebível pelas doutrinas paternalistas da prática médica, 

ninguém olvida certamente as atrocidades cometidas na Segunda Guerra 

Mundial, que foram causa do libelo acusatório de Nuremberga, retratadas na obra 

“Os médicos da morte”, de Philippe Aziz, Ed. Saída de Emergência, 2015, 

segundo a qual: 

“A partir do início da Segunda Guerra Mundial, experiências 

médicas foram realizadas nos não-alemães, nos prisioneiros de guerra e 

em civis, incluindo os judeus e indivíduos pretensamente considerados 

insociáveis, num número muito elevado, na Alemanha e nos territórios 

ocupados. Não se tratava de ensaios isolados nem de actos individuais 

de alguns investigadores e médicos que tivessem agido por sua 

iniciativa, mas sim do resultado da efectivação de um plano sistemático 

e de uma vontade. Decididas ao mais alto nível pela hierarquia 

governamental e militar nazi, essas experiências foram efectuadas como 

parte integrante da guerra total.  

Com efeito, numerosos médicos experimentadores afirmaram a sua 

boa fé, declarando em Nuremberga que só aceitaram participar naquelas 

experiências porque se destinavam a salvar os soldados alemães. 

As epidemias de tifo dizimavam as fileiras da frente leste, a gangrena 

provocava a morte de numerosos feridos que, se houvesse antibióticos 

poderiam ter sido salvos, as sulfamidas nem sempre se mostravam 

eficazes; a icterícia infeciosa tornou-se o tormento dos médicos 

militares”. 

Para aqueles médicos do III Reich as suas investigações teriam como resultado 

o prolongamento da vida de muitos seres humanos, em número superior às 

mortes provocadas pelas experiências. 

Seria esta a forma de apaziguar as respectivas consciências ou apenas a defesa 

possível no conhecido julgamento... ? 
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A doutrina tradicional defendia que, se actos dos médicos produzissem danos, 

estaria em causa responsabilidade aquiliana, na medida em que, durante muito 

tempo se rejeitou a ideia de  que entre o médico e o doente se celebrava um 

contrato, a própria actividade médica, desde o Direito Romano, era vista como 

uma manifestação da inteligência humana, que não era passível ser compensada 

através de uma contraprestação, por um lado e, por outro, porque estaríamos no 

domínio da violação de direitos absolutos superiores (vida, integridade física) que 

não são passíveis de serem objecto de contrato. O próprio carácter liberal da 

profissão era visto como obstáculo à vinculação da obrigação. 

Esta posição implica uma tutela reduzida do paciente, na medida em que, em 

primeiro lugar, nega que o médico esteja vinculado a qualquer obrigação de 

resultados concretos e, em segundo lugar, faz recair sobre o lesado o ónus da 

prova (487º/1 do Código Civil). 

 

III – Enquadramento Legal aplicável 

Hoje em dia, o contrato médico já aparece caracterizado como uma convenção 

estabelecida entre o médico e o doente ou um seu representante, pelo qual o 

médico aceita a pedido do doente, ministrar-lhe os seus serviços, para os quais a 

sua profissão, legalmente, o habilita.  

Sob o aspeto jurídico, Ferreira de Almeida3 defende tratar-se de um contrato 

de prestação de serviços, isto é: “Aquele a que uma das partes se obriga a 

proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou 

sem retribuição “, e isto como refere o art.º 1154º do Código Civil. 

                                                           
3 “Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico”, in Direito da Saúde e da Bioética, Lisboa, 

AAFDL, 1996. 
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Mas a doutrina diverge perante a classificação da atividade médica como uma 

prestação de meios ou uma prestação de resultados. 

As prestações de meios são aquelas em que o devedor se compromete a atuar 

diligentemente em ordem à obtenção de um dado resultado final, por parte do 

credor, sem garantir que tal resultado seja obtido. Assim, a mera não obtenção 

deste resultado não importa uma situação de incumprimento. Inserem-se neste 

tipo de prestações as situações em que o médico se obriga a tratar o paciente, mas 

não promete conseguir curá-lo, p.e., um oncologista. 

As prestações de resultados são aquelas em que o devedor se compromete a 

realizar uma prestação que proporciona ao credor um dado efeito. Nestes casos, 

a não obtenção do resultado gera responsabilidade obrigacional. 

Para Rute Teixeira Pedro, a distinção faz-se com base na álea: se o resultado 

desejado for, em regra, atingido com a atuação diligente do devedor, se este 

adotar as técnicas apropriadas, então estamos perante uma obrigação de 

resultados. Se, pelo contrário, o resultado pretendido for de consecução incerta, 

pela intervenção de vários fatores e uma elevada carga de aleatoriedade, então o 

devedor está meramente obrigado a um dever geral de prudência. Conclui que, 

em geral, as obrigações do médico são consideradas meras obrigações de meios, 

embora a tendência atual seja para restringir esse âmbito4. 

Assim, a doutrina admite, agora, que existem obrigações fragmentárias de 

meios e obrigações fragmentárias de resultado. Por exemplo, uma esterilização, 

anestesia ou realização de um exame implica um resultado concreto, bem como a 

utilização de maquinismos. Se a construção de uma prótese é uma obrigação de 

resultado, já a sua aplicação, na medida em que pode ser influenciada por um 

conjunto de fatores, nomeadamente, a rejeição do organismo, já deve ser 

qualificada como obrigação de meios. 

                                                           
4 Rute Teixeira Pedro, A responsabilidade civil do médico, Coimbra Editora, 2009. 
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Quanto à cirurgia estética, esta claramente implica uma obrigação de 

resultados, embora, como qualquer outra intervenção cirúrgica, implique riscos. 

Esta distinção teria, então, efeitos em termos de apreciação da ilicitude, ou 

seja, na definição do que constitui uma violação da obrigação. A classificação 

como obrigação de meios funciona como um mecanismo de proteção do 

profissional, na medida em que, segundo a maioria da doutrina (Figueiredo Dias 

e Sinde Monteiro, André Dias Pereira, Gomes Rodrigues, Menezes Leitão e 

Gomes da Silva) esta não afasta o funcionamento da presunção de faute do art. 

799º. Até porque seria muito difícil ao lesado provar que a tarefa não foi cumprida 

de acordo com as regras técnicas exigíveis5.  

Cabe, ainda, aprofundar a opinião de Figueiredo Dias e Sinde Monteiro a este 

respeito. Os Professores defendem que o facto de estarmos perante uma 

obrigação de meios tem um impacto peculiar na presunção de culpa. O lesado tem 

que fazer uma prova, pelo menos indiciária, de que há elementos objetivos de que 

o médico não atuou conforme ao padrão de comportamento do médico diligente, 

recaindo, então, sobre ele, a prova da ilicitude. Depois, será sobre o médico que 

recai o ónus de fazer a prova negativa da culpa (que se presume), provando que 

aplicou os melhores cuidados ou que, se não o fez, há razões objetivas para tal 6. 

Contudo, Teixeira de Sousa pronuncia-se contra a aplicação da presunção de 

culpa, argumentando que “a posição do médico não deve ser sobrecarregada, 

através da repartição do ónus da prova, com a demonstração de resultados que 

                                                           
5 Figueiredo Dias, Jorge e Sinde Monteiro, Jorge - Responsabilidade Médica em Portugal, Lisboa, 

1984; Pereira André Dias, Direitos dos pacientes e Responsabilidade médica Coimbra Editora, 
2015; Gomes Rodrigues, A responsabilidade médica em direito Penal, Almedina, 2007; Leitão, Luís 
Menezes Leitão, Intervenção do O Congresso sobre Responsabilidade Médica, um evento conjunto 
da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Médicos, decorreu nos dias 23 e 24 de Setembro de 2006, 
em Lisboa, respetivamente na sede da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Médicos, in youtube 
e Silva, Manuel Gomes, O dever de prestar e o dever de indemnizar, Livraria Petrony, 1944. 

6 Figueiredo Dias, Jorge e Sinde Monteiro, Jorge - Responsabilidade Médica em Portugal, Lisboa, 
1984. 
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não garantiu, nem podia garantir. O regime do ónus da prova da culpa deve ser 

sempre o da responsabilidade extracontratual”. Vigora, portanto, na ótica deste 

autor, uma espécie de presunção de diligência que cabe ao paciente-credor 

destruir 7. 

Já na opinião do Prof. Dr. Romano Martinez, tendo em conta a boa fé no 

cumprimento das obrigações (762º/2), o devedor assume sempre uma obrigação 

de resultado. Um médico não se pode obrigar meramente a fazer a cirurgia, 

obriga-se, igualmente, a fazê-la corretamente. Assim, presume-se sempre a culpa 

do devedor (799º/1) 8.  

Neste âmbito, há que clarificar que o médico nem sempre se obriga a curar o 

paciente, na medida em que, por vezes, esse resultado extravasa os limites 

contratuais. Regra geral, o devedor pode obrigar-se somente a certa diligência, 

exonerando-se quando o resultado não possa obter-se a essa diligência. 

No entanto, o contrato médico tem características próprias:  

• É um contrato essencialmente pessoal, visto que o médico é 

escolhido em razão da confiança que inspira ao doente, sendo esta 

confiança a razão de ser do princípio da livre escolha.  

• É um contrato bilateral porque ambas as partes contraem 

obrigações recíprocas, pois o médico terá de prestar cuidados ao doente, 

enquanto que o doente poderá́ ter a obrigação de remunerar o médico, mas 

também de lhe prestar informações relevantes relacionadas com a sua 

condição física.  

                                                           
7 Teixeira de Sousa, Responsabilidade civil do médico, Revista Direito e Justiça, 2008). 

8 Romano Martinez, “Responsabilidade Civil por Acto ou Omissão do Médico”, Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, 2015. 
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• É um contrato a título oneroso, que implica honorários, não sendo 

nulo nos casos de serem gratuitos os serviços médicos prestados.  

• É um contrato civil pelo facto de ser liberal a profissão médica, o 

que o exclui de qualquer caráter comercial.  

• É um contrato contínuo, isto é, prolonga-se por mais ou menos 

tempo, se não houver motivos que o interrompam.  

• É um contrato sujeito a rescisão, isto é, pode ser anulado por 

qualquer das partes, porém mais facilmente pelo doente do que pelo 

médico. O doente pode rescindir o contrato quando perder a confiança no 

médico. O médico pode rescindir o contrato com menos facilidade, desde 

que nunca prejudique o doente e que assegure a continuidade do ato 

médico.  

Defendo que estamos perante um contrato que, regra geral, não obriga a um 

resultado, isto é, o médico não se obriga a curar o doente, ou a obter um resultado 

preciso, cuja não obtenção o obrigaria a indemnizar o doente. O dever do médico 

fica cumprido, moral e legalmente, desde que preste ao doente cuidados 

conscienciosos e atentos, mas conforme os dados atualizados da ciência. 

Ora, admitindo que o médico não está vinculado a uma obrigação de resultado, 

mais premente se torna o consentimento informado do paciente, que surge do 

confronto entre o princípio da beneficência e o princípio da autonomia 

individual. 

A expressão desta difícil dialéctica está patente no preambulo da Convenção 

de Oviedo (Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, aberta à 

assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Oviedo, em 4 de 

Abril de 1997), na qual os Estados outorgantes se afirmam “conscientes dos 

rápidos desenvolvimentos da biologia e da medicina; Convencidos da 

necessidade de respeitar o ser humano simultaneamente como indivíduo e 
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membro pertencente à espécie humana e reconhecendo a importância de 

assegurar a sua dignidade; Conscientes dos actos que possam pôr em perigo a 

dignidade humana pelo uso impróprio da biologia e da medicina”. 

Esta Convenção, foi ratificada pela Assembleia da República (resolução n.º 

1/2001), juntamente com o Protocolo Adicional Que Proíbe a Clonagem de Seres 

Humanos, aberto à assinatura dos Estados membros em Paris, em 12 de Janeiro 

de 1998. 

No seu artigo 5º, sob a epígrafe – Consentimento - estabelece-se o seguinte: 

“Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser 

efectuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu 

consentimento livre e esclarecido. Esta pessoa deve receber 

previamente a informação adequada quanto ao objectivo e à natureza 

da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. A pessoa em 

questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu 

consentimento”.  

 Ao paciente é agora reconhecido o direito de decidir sobre o tratamento, 

intervenção ou procedimento médico a que pode ou deve ser sujeito. 

O indivíduo surge finalmente, não como um mero palco do saber médico, 

mas como decisor. 

Nesta senda, a Lei de Informação Genética Pessoal e Informação da Saúde, 

aprovada pela Lei n.º 12/2005 de 26 de Janeiro, refere expressamente no seu artº 

3º, nº 1, que a informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, 

resultados de análises e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos, 

é propriedade da pessoa, sendo as unidades do sistema de saúde os depositários da 

informação, a qual não pode ser utilizada para outros fins que não os da prestação 

de cuidados e a investigação em saúde e outros estabelecidos pela lei. 
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E o artigo 3.º da Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que aprovou o regime 

jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso 

humano, lei essa que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 

2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril, consagrava o 

primado da pessoa, ao estipular que: “os ensaios são realizados no estrito respeito 

pelo princípio da dignidade da pessoa e dos seus direitos fundamentais e os direitos 

dos participantes nos ensaios prevalecem sempre sobre os interesses da ciência e da 

sociedade”. 

Neste diploma o «Consentimento livre e esclarecido» era definido como a 

decisão, expressa mediante declaração obrigatoriamente reduzida a escrito, 

datada e assinada, de participar num ensaio clínico, tomada livremente por uma 

pessoa dotada de capacidade para dar o seu consentimento ou, na falta daquela 

capacidade, pelo seu representante legal, após ter sido devidamente informada 

sobre a natureza, o alcance, as consequências e os riscos do ensaio e ter recebido 

documentação adequada; excepcionalmente, se o declarante não estiver em 

condições de dar o seu consentimento por escrito, este pode ser dado oralmente, 

na presença de duas testemunhas. 

A Lei 46/2004 foi expressamente revogada pela Lei da Investigação Clínica 

21/14, de 16 de Abril, (artº54, nº 1). 

Este novo diploma (Lei 21/14) define o «Consentimento informado», a 

decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada livremente por uma 

pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, na falta desta, pelo seu representante 

legal, após ter sido devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as 

consequências e os riscos do estudo, bem como o direito de se retirar do mesmo 

a qualquer momento, sem quaisquer consequências, de acordo com as 

orientações emitidas pela CEC, que devem incluir a definição do meio adequado 

de o prestar, o qual deve ser escrito, sempre que aplicável (artº 2º, al. l). 
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Em matéria de consentimento informado na versão actualizada do Código 

Deontológico da Ordem dos Médicos (Regulamento de Deontologia Médica nº 

707/2016, de 21.07.2016, importa atentar no conteúdo dos artºs 19 a 28. 

Começando pelo primeiro, que no seu nº 1, refere expressamente que “o 

doente tem direito a receber e o médico o dever de prestar esclarecimento sobre 

o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua doença”. “O esclarecimento 

deve ser prestado previamente e incidir sobre os aspetos relevantes de atos e 

práticas, dos seus objetivos e consequências funcionais, permitindo que o doente 

possa consentir em consciência” (nº 2). “O esclarecimento deve ser prestado pelo 

médico com palavras adequadas, em termos compreensíveis, adaptados a cada 

doente, realçando o que tem importância ou o que, sendo menos importante, 

preocupa o doente”. “O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do 

doente, a sua capacidade de compreensão e o seu nível cultural” (nº 3). “O 

esclarecimento deve ser feito, sempre que possível, em função dos dados 

probabilísticos e facultando ao doente as informações necessárias para que possa 

ter uma visão clara da situação clínica e tomar uma decisão consciente”. 

Sendo que, segundo o artº 20, nº 1 do diploma em análise, “o consentimento 

do doente só é válido se este, no momento em que o dá, tiver capacidade de 

decidir livremente, se estiver na posse da informação relevante e se for dado na 

ausência de coações físicas ou morais” e “entre o esclarecimento e o 

consentimento deverá existir, sempre que possível, um intervalo de tempo que 

permita ao doente refletir e aconselhar-se” (nº 2 do artº 20). 

O respeito pela forma escrita para prestação do consentimento informado, não é, 

a regra no nosso ordenamento jurídico (artº 23 do diploma em análise).  

Em Portugal, a regra é a de que consentimento não carece de forma escrita, 

apenas em situações de esterilização voluntária, interrupção voluntária da 

gravidez, ensaios clínicos, procriação medicamente assistida e testes genéticos. 
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Esse esclarecimento pressupõe a auto-responsabilização e liberdade de 

escolha pelo paciente. 

Fundamental é que a comunicação seja eficaz para que o paciente fique 

esclarecido e possa de forma livre, decidir se deve ou não consentir na intervenção 

médica ou tratamento 

Se conhecido, deve ser transmitido ao paciente o diagnóstico, bem como as 

formas e duração do tratamento, todos os riscos graves e frequentes que tal 

procedimento implica, os benefícios para o paciente caso o 

tratamento/intervenção seja bem-sucedida, numa linguagem acessível ao 

paciente. Também o momento em que o consentimento é prestado, tem o seu 

relevo. Não faz sentido que o seja, à porta do bloco operatório, nas situações em 

que o paciente esperou um mês ou mais, pela intervenção. 

“Uma solução conciliatória possível – entre as posições estremadas da 

obrigatoriedade generalizada da redução a escrito do consentimento e do 

consentimento concludente ou obtido oralmente – resulta do facto de o 

consentimento dever ser obtido ao longo do processo de decisão, e consiste em traçar 

um dever, para o médico, de consignar no processo clínico do paciente sucessivas 

sínteses das informações progressivamente fornecidas, que vai danos ao paciente 

(ou a quem o represente) para rubricar.  

Esta solução tem o mérito de se coadunar com um acompanhamento do 

doente por uma equipa de médicos, de ser viável pela simplicidade com que vai 

sendo elaborada a formação da declaração de vontade e pela completude desta” 9.  

 

  

                                                           
9 João Vaz Rodrigues, in “O consentimento informado para o acto médico no ordenamento 

jurídico português, Coimbra Editora, 2001, págs. 457 e 458. 



Marília dos Reis Leal Fontes Consentimento informado. Perspetiva histórica e novos desafios 
 
 
 

 

 

 

| 664 ∙ DV11  
 

IV – Análise Jurisprudencial 

A Jurisprudência maioritária tem entendido que, mesmo nos casos em que o 

doente não obtém a cura ou do decurso do tratamento, ocorre a morte. O importa 

é apurar é se o médico actuou de acordo com as “legis artis”. 

São exemplos da concepção supra referida as seguintes decisões, disponíveis 

em www.gdsi.pt: 

• Ac. Relação de Coimbra de 4 de Abril de 1995: afasta a aplicação da 

presunção de culpa à atividade médica, por consubstanciar uma mera 

obrigação de meios; 

• Ac. Relação de Lisboa de 24 de Abril de 2007: faz depender a 

natureza da obrigação de resultado ou de meios como critério distintivo da 

aplicação ou não da presunção de culpa do 799º/2; 

• Acs. STJ de 27 de Novembro de 2007 e de 28 de Setembro de 2007: 

admitem a aplicação da presunção de culpa. O último diz que “não estando 

em causa a prestação de um resultado, quando se invoque o cumprimento 

defeituoso é necessário provar a desconformidade objetiva entre o ato 

praticado e as legis artis, só depois funcionando a presunção de culpa, a ilidir 

mediante prova de que a desconformidade não se deveu a culpa do agente”; 

 

 E a relevância do consentimento informado nas decisões judiciais sobre a 

responsabilidade médica, tem expressão em dois Acórdãos do Supremo Tribunal 

de Justiça, disponíveis em www.dgsi.pt. proferidos em 6.06.2015 e 22.03.2018, 

respectivamente: 

 No primeiro decidiu-se que: “Constituindo uma intervenção médico-

cirúrgica (sobretudo invasiva) uma violação objectiva do direito à integridade física 

e moral do doente e, sendo como tal, geradora de responsabilidade civil, torna-se, 

http://www.dgsi.pt/
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licita se previamente justificada com o consentimento livre, consciente e esclarecido 

do lesado. Não sendo a medicina uma ciência exacta e revestindo o resultado de uma 

cirurgia um carácter aleatório, não pode em geral o médico vincular-se ao resultado 

da terapia ou evolução clínica consequente, mostrando-se o dever de informação 

quanto a um resultado, apenas tido como provável ou altamente provável, 

devidamente preenchido, quando o médico informa de forma leal, e dentro do ética 

e deontologicamente exigível, que aquele é o meio terapêutico adequado a debelar 

ou minimizar os efeitos da situação determinante, fazendo referencia às vantagens 

prováveis daquele tratamento”. 

No segundo, saliento o seguinte: 

“Em sede de responsabilidade civil por actos médicos ocorre frequentemente 

uma situação de concurso de responsabilidade civil contratual e 

extracontratual, sendo orientação reiterada da jurisprudência do STJ a opção 

pelo regime da responsabilidade contratual tanto por ser mais conforme ao 

princípio geral da autonomia privada, como por ser, em regra, mais favorável 

à tutela efectiva do lesado. 

Estando em causa a realização de um exame de colonoscopia, sem função 

curativa, do qual nasce uma obrigação de resultado (obtenção dos dados 

clínicos do exame), ocorrendo uma perfuração do colon do paciente, sem que 

esteja em discussão o cumprimento do dever primário de prestação do médico 

mas o cumprimento do dever acessório de, na realização do exame clinico, ser 

respeitada a integridade física daquele, duas construções dogmáticas podem ser 

perfilhadas: 

(…) incumbe ao paciente lesado provar a ilicitude da conduta do médico, 

isto é a falta de cumprimento do dever objectivo de diligência ou de cuidado, 

imposto pelas leges artis, dever que integra a necessidade de, no decurso da 

intervenção médica, tudo fazer para não afectar a integridade física daquele 

(ilicitude da conduta), caso em que, mesmo não se provando a violação desse 
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dever, ainda assim, sempre se terá de averiguar se foi devidamente cumprido 

o dever de informar o paciente dos riscos inerentes à intervenção médica e se 

este os aceitou.” 

Ou seja, o lesado (paciente tem o ónus de provar que o médico não actuou 

de acordo com as “legis artis”. 

O médico tem que comprovar que prestou a informação suficiente e 

necessária para que o paciente pudesse consentir de forma livre e esclarecida. 

Este tipo de decisões tem gerado ansiedade e desconforto na comunidade 

médica. 

Apelam os profissionais de saúde para a consciencialização das respectivas 

condições de trabalho, que na maioria doas vezes não são as melhores, mormente 

nos casos de atendimento de urgência nos hospitais públicos e na necessidade de 

terem que tomar, por vezes decisões em segundos, ou minutos. Na obrigação que 

têm de agir, perante situações em que o doente precisa de intervenção e no receio 

das consequências da sua actuação, que estatisticamente e, por natureza, é uma 

actividade de risco. 

Referem ainda que, alguns dos ditos “erros” médicos estão relacionados com 

deficiências de funcionamento ou escassez de meios da organização onde se 

inserem, bem como falhas técnicas da equipa ou, por exemplo, da farmacêutica 

fornecedora do medicamento. 

Por outro lado, em termos estatísticos, há sempre mais vantagens para o 

doente no tratamento ou intervenção, face ao risco de desenvolvimento da 

doença. Ou seja, os casos em que a intervenção corre mal e causa danos ao 

paciente são excepcionais, quando comparados com os inúmeros casos em que 

tudo corre bem e o exame ou intervenção, previne ou combate a doença. 
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Da interpretação que fiz das palavras do Sr. Dr Rui Tato Marinho, Director do 

Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do Hospital de Santa Maria, em 

intervenção lectiva no Curso de Pós Graduação Direito e Medicina da FDL, em 

30.03.2019, subordinada ao tema, “Convergências e divergências entre as 

conceções médicas e penalísticas sobre violação das leges artis: a compreensão 

pelo Direito das especificidades da Medicina”,  concluí há um número 

significativo de especialistas nesta área têm sido constituídos arguidos em 

processo crime, na sequencia de queixas apresentadas por pacientes após a 

intervenções decorrentes do exercício da sua profissão. Tais clínicos, altamente 

especializados e cientes dos riscos da sua actividade, sentirão a sua liberdade de 

acção e decisão coartada pela repercussão e transtornos que a simples 

constituição como arguido traz a um cidadão, ainda, como é o caso, na maioria 

das vezes, o fim do inquérito não resulte em despacho de acusação. 

A Drª. Isabel Fernandes, do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, EPE, Hospital de Santa Maria, na sua intervenção ocorrida em 06.09.2019 

no curso referido, subordinada ao tema “Prescrição off label”, surpreendeu-me 

quando das suas palavras, retirei que, no caso dos idosos, grávidas e crianças, a “ 

medicina é toda feita de off labels”, ou seja experimentação médica não testada, 

pois, em regra, não são permitidos ensaios clínicos nestes grupos de risco. 

A forma de colmatar isto é o consentimento informado. 

E a verdade é que, mesmo devidamente testados e aprovados pelas agências 

governamentais de medicamentos, o resultado nunca é cem por cento previsível. 

O corpo humano não reage todo da mesma maneira. “Há diferenças genéticas 

em todos nós. Daí que os medicamentos sejam eficazes nuns casos e ineficazes 

noutros e, até prejudicias em muitos. Por exemplo, o Clopidogrel é ministrado 

aos doentes que sofreram um ataque cardíaco para impedir a formação de 

coágulos. O fármaco funciona muito bem com esse propósito. Acontece que um 

quarto das pessoas tem uma variante genética que, quando confrontada com o 



Marília dos Reis Leal Fontes Consentimento informado. Perspetiva histórica e novos desafios 
 
 
 

 

 

 

| 668 ∙ DV11  
 

clopidrel, duplica a probabilidade de sofrer um novo ataque ou de morrer no 

prazo de um ano” (in Imortal, José Rodrigues dos Santos, Ed. Gradiva). 

Ainda viverão os clínicos que nos assistem hodiernamente, sobre a égide do 

“consolo” de que o papel do médico não é dar a vida ao doente, mas apenas lhe 

adiar a morte, que se mostra como inevitável? 

E lembrando novamente, que a história é feita de avanços e recuos, recordo 

que a concepção paternalista da prática médica ainda teve, recentemente, 

expressão no nosso país, no caso que julguei no âmbito da Acção de Processo 

Comum Acção 544/15.0T8EVR, do Juízo Central Cível e Criminal de Évora, em 

21 de Novembro de 2017, na qual dei como provados, entre outros, os seguintes 

factos: 

“a) O A., docente do ensino secundário reformado, tem actualmente 59 

anos de idade e é casado com a A.. 

b) Em 28 de Fevereiro de 2012, o A., acompanhado da sua mulher, foi 

consultar-se com o aqui R., Dr. ….. 

c) A consulta teve lugar no Consultório, onde o R. presta serviços de clínica 

privada, na presença da A. mulher. 

d) O A. queixava-se dos ardores de uma inflamação no pénis. 

e) Após exame, o R. receitou-lhe um líquido anti-séptico e desinfectante 

para lavagens (Cytéal). 

f) O R. Dr. …transferiu para a R. seguradora, a responsabilidade civil por 

danos decorrentes do exercício da sua actividade, por contrato de seguro 

titulado pela apólice nº. …. 

g) O R. informou o A. que se a inflamação não desaparecesse até à próxima 

consulta, o caso seria resolvido com um “golpinho”. 

h) A explicação, para a eventualidade, foi compreendida pelos AA. como 

tratando-se de um pequeno corte no comummente designado “freio” do pénis. 

i) Em 13 de Março de 2012, na consulta seguinte, o A. informou o médico 

de  que as lavagens com o Cytéal não aplacaram a inflamação. 
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j) Perante isto, o R. ordenou à funcionária do consultório que preparasse o 

gabinete para realizar o dito “golpinho”. 

k) Tudo isto gerou nos AA. alguma surpresa, mas a convicção da extrema 

simplicidade da intervenção. 

l) No referido gabinete, o R. indicou ao A. que se despisse, se deitasse numa 

marquesa, e depois de o anestesiar localmente (pénis) com várias injecções, 

procedeu a uma intervenção da qual o A. não teve percepção visual. 

m) O R. não procedeu a qualquer depilação (tricotomia) da zona púbica do 

A. 

n) Nada mais explicou o R. aos AA., designadamente quanto: 

- à (des)necessidade de prévia medicação antibiótica; 

- a dores decorrentes da cirurgia; 

- à indicação terapêutica, necessidade, alcance, recobro, alternativas, riscos, 

cuidados, etc.. 

o) O R. receitou ao A. Américo uns comprimidos, informando-o de que 

poderia “fazer a sua vida normal”, que tudo estava bem, que poderia ser o 

próprio A. a substituir os pensos no local intervencionado (pénis) e, que não 

seria necessário qualquer atestado médico, visto que, para a recuperação, 

inexistia inconveniente em ir trabalhar no dia seguinte. 

p) O que o A. tentou, não obstante, finda a anestesia, começar a padecer de 

muitas dores e hemorragias. 

q) A cirurgia realizada foi uma circuncisão (postectomia – remoção da pele 

em torno da glande, “pontos” e as respectivas sequelas quanto a dores, recobro 

e cuidados). 

r) O que os AA. só descobriram quando foi mudado o penso... 

s) O A. assustou-se seriamente com as sequelas da cirurgia, 

designadamente, com o hematoma e a tumefacção, com as hemorragias, com 

os pontos, com as dores e com as elevadíssimas restrições de movimentos... 

t) Nem na consulta que precedeu a cirurgia, nem nesta, o R. informou, em 

momento algum, os A.A. de que pretendia realizar uma circuncisão. 
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u) Tanto assim que os AA. compareceram prevendo apenas o pagamento 

de uma consulta, tendo a A. mulher que proceder ao levantamento do 

excedente para pagar o total de € 250,00. 

v) Não lhe foi colocada qualquer alternativa, designadamente por via 

médico medicamentosa ou por via menos agressiva. 

w) Em 16 de Março de 2012, mercê das muitas dores, hemorragias e 

dificuldades (até pelo facto de não terem sido removidos os pêlos púbicos que 

martirizaram os pensos, por força dos adesivos), os AA. deslocaram-se ao 

Hospital de ….., a fim de o A. ser observado pelo R.. 

y) Após grande insistência, o R. observou-o, afirmando que tudo estava 

“normal”. 

x) Que o problema do A. era a sua excessiva susceptibilidade; «que era 

muito mole». 

z) Todavia, nos dias seguintes, as dores e hemorragias persistiram sempre 

muito intensas. 

aa) Em 20 de Março de 2012, por aquelas razões, voltaram os AA. ao 

Hospital  de …. insistindo junto do R. para novas observações. 

bb) O R. renovou o penso e prescreveu mais medicamentos, para alívio das 

dores que continuavam a afligir o A.. 

cc) O A., desesperado, a 22 de Março de 2012, consultou o seu médico 

habitual, Dr. …. (especialista de medicina interna), expondo-lhe a situação. 

dd) O Dr……prescreveu medicação e injecções intramusculares para alívio 

das dores do A. e ansiolíticos por força do seu crescente estado de ansiedade. 

ee) No dia 27 de Março de 2012, os AA. compareceram na consulta do R. 

(no consultório de ….) para a prevista remoção dos pontos da cirurgia. 

ff) Nesta consulta, o A. confrontou o R. com as suas dúvidas, com as dores 

e ansiedade, deu conta que o contacto do pénis com a roupa interior lhe causava 

dores muito significativas, assim como acontecia ao fazer a sua higiene. 

gg) Perante estas queixas o R. respondeu-lhe que a intervenção estava 

correcta e  que a recuperação era a «normal» e quanto às dores pelo contacto 

com a roupa interior e com a própria higiene, que com o tempo se habituaria. 
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ii) Em 05 de Abril de 2012, os AA. voltaram a consultar o especialista de 

medicina interna. 

jj) Por força da circuncisão, o A. passou a sentir dores que lhe tornaram 

insuportável conseguir uma erecção ou mantê-la. 

kk) Em 22 de Maio de 2012, foi necessário aos AA. voltar ao consultório do 

R., para substituir o doc. de fls. 35 pelo doc. de fls. 36, por aquele ter sido 

recusado pela ADSE. 

ll) No dia 06 de Junho de 2012, os AA. por força da persistência dos 

padecimentos do A. , deslocaram-se a Lisboa, consultando outro especialista, 

Dr. …. por indicação do Dr …... 

mm) Examinado o A., e perante o relato e evidências, este médico 

constatou existir ainda no pénis do A. um “ponto” e uma linha realizados na 

cirurgia de 13 de Março de 2012. 

nn) Pelo que, por força da “urgência”, ali logo propôs e procedeu 

prontamente, com a colaboração da sua enfermeira, à retirada do “ponto” 

existente, onde permaneceu cerca de três meses. 

oo) O Dr. … prescreveu a realização de exames 

pp) Em 24 de Julho de 2012, munidos com os exames, os AA. voltaram a 

deslocar-se a Lisboa e a consultar o Dr. ….. 

qq) Durante o tempo que mediou entre Julho e Outubro de 2012 persistiram 

ao A. as dores e a incapacidade para manutenção de uma vida sexual normal, o 

que, também atingiu a A,.que igualmente se viu privada da normalidade da sua 

vida sexual. 

rr) Bem como sentiu a angústia e sofrimento originados pelo 

acompanhamento do sofrimento físico e psicológico do seu marido. 

ss) O A. (à excepção de uma situação ocorrida na adolescência) nunca antes 

tinha tido queixas de inflamações no pénis. 

tt) O “prepúcio longo” do A. nunca impediu que a glande ficasse a 

descoberto, provocou qualquer estreitamento ou impediu a sua exposição total 

para uma correcta higiene. 

uu) O A. nunca teve qualquer tipo de fimose, nem apresentou quaisquer 

outros sintomas deste género de doença. 
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vv) Em 10 de Outubro de 2012, o A., na companhia da sua mulher, 

consultou outro urologista, o Dr. …a quem pediu parecer e diagnóstico para 

eventual solução seja das dores, seja dos problemas sexuais. 

ww) Na sequência da consulta o Dr….emitiu o seguinte parecer: 

«O doente supra citado foi submetido a postectomia em 13/3/2012. (sob 

anestesia local – Dr. …) 

Actualmente constata-se retracção da zona da sutura c/ “bending” peniano 

na face, impedindo claramente a prática do acto sexual em boas condições. 

Recomendo consulta c/cirurgião plástico para eventual re-intervenção para 

correcção.» 

yy) O R. actuou com má técnica na execução da cirurgia. 

xx) Em 10 de Dezembro de 2012, o A., uma vez mais acompanhado da A. 

mulher, consultou um especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva, o Dr. 

…que, tendo examinado o A. Américo confirmou a remoção de toda a pele do 

prepúcio. 

zz) Assim explicando o desconforto e as dores sentidos na glande após a 

intervenção, que permaneceram agudas até que a respectiva pele ganhasse 

resistência (calosidade?). 

aaa) Que a quantidade excessiva de pele extraída no prepúcio, tal como a 

forma como foi efectuada a sutura na zona do freio, provoquem dores quando 

o pénis fica erecto. 

bbb) Considerou ser muito difícil minimizar as consequências verificadas 

em virtude da remoção em excesso da pele do prepúcio, sugerindo que o A. 

aguardasse de modo, a ponderar eventuais soluções. 

ccc) Em 11 de Fevereiro de 2013, os AA. voltaram à consulta do Dr. … 

apresentando o A. Américo uma situação estacionária. 

ddd) O especialista apresentou como soluções extrair pele do escroto a fim 

de ser enxertada no pénis, para solucionar o problema da excessiva (e dolorosa) 

sensibilidade na zona do «freio» e fazer uma cirurgia com sutura em “zig-zag” 

no freio do pénis, acrescentando pele, para minimizar a dor aquando das 

erecções. 



Data Venia Consentimento informado. Perspetiva histórica e novos desafios 
 

 

 

 

 

DV11 ∙ 673 | 
 

eee) Considerando o “quadro” em causa, o especialista colocou reservas no 

sucesso da intervenção proposta, alertando para o risco de estas correcções 

terem êxito meramente parcial. 

fff) Pelo que até à data, o A. optou por não ser intervencionado. 

ggg) Por carta datada de 30 de Junho de 2012, os AA. confrontaram o R. Dr. 

… com as sequelas físicas e psicológicas que advieram para ambos em 

consequência do procedimento cirúrgico realizado. 

hhh) Solicitaram ao R. que assumisse a sua responsabilidade, obtendo como 

resposta a indicação da R. seguradora, apólice nº….. 

iii) O A. tem sempre erecções acompanhadas de dor e/ou de desconforto 

graves, que inviabilizam a normalidade da sua vida sexual. 

jjj) O A. sente revolta em ter sido submetido a uma cirurgia desnecessária 

ou com sequelas evitáveis, que o impede de manter uma vida sexual normal. 

kkk) A. A partilhou e partilha os sofrimentos e padecimentos do seu marido, 

que a afectam negativamente na sua auto determinação sexual, no seu livre 

desenvolvimento personalidade e no seu bem-estar psíquico e fisiológico. 

 

Ao nível da qualificação Jurídica, teci as seguintes considerações: 

“1 - Da responsabilidade pela produção do dano: 

Da matéria fáctica exposta resulta que o autor ficou com uma disfunção 

sexual, após ter sido intervencionado cirurgicamente pelo réu, sem ter sido 

devidamente informado da necessidade, alcance e consequências da cirurgia 

em causa. 

Resulta do disposto no artº 483, n.º 1 do CPC que: “aquele que, com dolo 

ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição 

legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado 

pelos danos resultantes da violação. O art. 493-º do CC., por sua vez, dispõe 

que: “quem causar danos a outrem no exercício de uma actividade, perigosa, 

(...) pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se 

demonstrar que empregou todas as providencias exigidas pelas circunstancias 

com o fim de os prevenir. 
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São, pois pressupostos da responsabilidade civil, o Facto Ilícito, a Culpa, o 

Dano ou Prejuízo, e o Nexo de Causalidade entre o Facto e o Dano. 

Quanto ao Facto, o legislador reporta-se sempre a um comportamento que 

terá de ser determinado em relação a um agente, logo o facto tem de ser 

voluntário, na medida em que tem de ser dominado ou dominável pela vontade. 

A doutrina fala em facto e não em acto, pois assim abrange quer os actos 

quer as omissões. 

No caso “sub judice” o réu violou o dever de informação que sobre ele 

recaía, já  que, conforme resulta expressamente do disposto no arto 157 do 

Código Penal, “oconsentimento só é eficaz quando o paciente tiver sido 

devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, envergadura 

e possíveis consequências da intervenção ou do tratamento (...)”. 

Efectivamente, como bem salientam os autores na respectiva petição inicial, 

com a actuação supra descrita, o R. violou as leges artis, incumprindo o dever 

de esclarecimento/informação sobre: 

a) o sentido, alcance e consequências da intervenção proposta e que 

realizou; 

b) a omissão sobre a existência de alternativas terapêuticas menos 

agressivas; 

c) omissão sobre as sequelas e riscos associados à intervenção; 

O que impossibilitou ao A. Américo Dias não só o consentimento 

consciente, como lhe vedou a possibilidade de recusa em ser submetido àquele 

tratamento. 

A propósito do consentimento informado, pronunciou-se o nosso Supremo 

Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Sr. Conselheiro João Bernardo, 

em 09-10-2014, disponível em www.dgsi.pt., salientando-se, com relevância 

para o caso “sub judice”, o seguinte: 

“Todos têm direito à liberdade... – artigos 1.º, 25.º, n.º1 e 27.º, n.º1 da 

Constituição da República Portuguesa; 

Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental. 

No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, 

designadamente: 
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a) O consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei... artigo 

3.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Qualquer pessoa tem o direito ao respeito da sua vida privada... artigo 8.º da 

CEDH (considerando a integração do consentimento informado no âmbito da 

vida privada, conforme jurisprudência do TEDH, podendo ver-se, por todos, 

no sítio do próprio Tribunal, o Ac. de 7.10.2008, Bogumi contra Portugal): 

Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada após ter 

sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. 

Essa pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao 

objectivo e à natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. 

A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o 

seu consentimento.– artigo 5.º da Convenção Para a Protecção dos Direitos do 

Homem e da Dignidade do Ser Humano Face às Aplicações da Biologia e da 

Medicina: Convenção Sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, 

vulgarmente conhecida por “Convenção de Oviedo” ou “CDHBio”, de 

4.4.1997, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º1/2001, de 3.1 

e pela Resolução da Assembleia da República n.º1/2001, da mesma data.  

A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de 

ofensa à sua personalidade física ou moral. – artigo 70º, nº 1 do Código Civil. 

1– Os utentes têm direito a: 

e) Ser informados sobre a situação, as alternativas possíveis de tratamento e 

a evolução provável do seu estado – Base XIV da Lei de Bases da Saúde (nº 

48/99, de 24.8, alterada pela Lei nº 27/2002de 8.11) (A lei de Bases da Saúde 

actual é a Lei 95/2019, de 04.09). 

1 . As pessoas indicadas no artigo 150 que, em vista das finalidades nele 

apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do 

paciente, serão punidas com prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

E não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança 

que o consentimento seria recusado. – artigo 156.º do Código Penal. 

Para efeito do disposto no artigo anterior, o consentimento só é eficaz 

quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a 

índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do 

tratamento, salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem 
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conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis 

de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica. –artigo 157.º do Código 

Penal. 

O doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o 

esclarecimento sobre o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico da sua 

doença. 

Só é válido o consentimento do doente se este tiver capacidade de decidir 

livremente, se estiver na posse de informação relevante e se for dado na 

ausência de coacções físicas ou morais. – artigos 44.o, n.º1 e 45.o, n.º1 do 

“Código Deontológico” da Ordem dos Médicos (publicado como 

“Regulamento” no Diário da República, 2.a série, de 13.1.2009, sendo certo 

que, já mesmo relativamente a factos anteriores, sempre releva “o seu valor 

prático com efeitos jurídicos, servindo de auxiliar decisivo para apreciar uma 

conduta médica, num tribunal ordinário” – Guilherme de Oliveira, RLJ n.º 

3923, 34 e seguintes). 

Destes textos – e outros o confirmariam, se necessário – emerge logo uma 

ideia incontornável: é o doente que está no centro referencial dos actos 

médicos. 

A prevenção de doenças suas e o seu tratamento constituem um escopo que 

supera tudo o mais envolvido em tal actividade. 

Constituindo o centro referencial do ato médico, a decisão sobre o 

tratamento é a ele que cabe em última instância. 

Assim, está nas suas mãos ser ou não informado do diagnóstico, da 

previsibilidade da  evolução da doença, das possibilidades de tratamento, e dos 

riscos associados a este. 

Continuando nas suas mãos a decisão final sobre o que deve ser feito (cfr 

Costa Andrade,Comentário Conimbricense ao Código Penal, I, 399 in fine e 

Sérgio Deodato, Direito da Saúde, 42). 

Subscrevendo na íntegra as permissas e conclusões do citado acórdão e, 

aplicando-as ao caso em análise, é por demais evidente, que o necessário 

consentimento informado que deveria ter precedido a intervenção a que o 

autor foi sujeito não ocorreu. 
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Para além disso, há motivos para querer que o réu sujeitou o autor a uma 

cirurgia desnecessária à patologia do mesmo, pois podia ter tentado 

tratamentos menos evasivos, como antibióticos locais e orais, antes de ter 

avançado para a cirurgia, que é, sempre procedimento de última linha. 

Também, é por demais evidente que a cirurgia foi executada de forma 

deficiente, pois, resultou da mesma para o autor, a existência de dores, quer ao 

toque no freio do pénis, quer quando tem erecção, dificultando, ou quase 

impossibilitando a prática sexual. 

O facto tem de ser ilícito, e a ilicitude é a verificação de um comportamento 

contrário à lei quando o agente se coloca numa de duas posições: - Violação de 

direitos alheios ou – Violação de disposição que proteja interesses de outrem e 

neste caso tem de se  verificar três requisitos: a lesão dos interesses protegidos 

tem de corresponder a violação de uma norma legal; a protecção de interesses 

protegidos fique dentro dos fins da norma violada; O dano tem de se verificar 

no círculo de interesses que a norma visa proteger. 

No caso em concreto, o autor, viu violado o seu direito à integridade física 

e a ter uma vida sexual saudável. A autora viu afastado “apenas”, este último. 

Para além de ilícito o comportamento tem de ser culposo, a culpa é o juízo 

de reprovação sobre a conduta do agente porque este podia e devia ter agido de 

outra forma. 

A Culpa vem prescrita no Art.º 487.º, sendo que a regra resulta do seu n.º 1, 

recorrendo o seu n.º 2 ao critério do bom pai de família, que nos diz que a culpa 

é apreciada em termos abstractos, face as circunstâncias de cada caso, o que 

significa que há que ter em conta algumas circunstâncias do agente. 

A culpa tem duas modalidades, o dolo e a negligência. 

No caso “sub judice”, estamos perante um caso de negligência, uma vez que 

o réu deveria ter previsto a possibilidade de ocorrer um dano físico como o 

discutido nos autos e, não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o 

mesmo, conformou-se com o resultado nefasto que, acabou por ocorrer. 

Para que haja direito de indemnizar têm que existir Danos correspondentes 

ao prejuízo efectivamente sofrido pelo lesado. 

Quem violar ilicitamente o direito de outrem é obrigado a indemnizar o 

lesado pelos danos resultantes da lesão. 
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Resulta da factualidade dada como assente que os autores sofreram danos 

de natureza patrimonial e moral que urge indemnizar, sendo que, não 

subsistem dúvidas que existe Nexo de Causalidade entre o Facto e os Danos 

sofridos. 

O nexo causal, previsto no Art.º 563.º do CC, adoptou a teoria da 

causalidade adequada que na sua formulação negativa nos diz que á vítima 

compete provar a “conditio sine qua non”, presumindo-se que essa condição 

constitui causa adequada do dano, pelo que cabe ao lesante provar a não 

adequação, isto é que o dano é anormal ou atípico.  

Se o réu não tivesse sujeitado o autor a circuncisão, o autor não teria sofrido 

qualquer dano no seu órgão sexual e poderia ter uma vida sexual saudável com 

a sua esposa, também ela autora, que viu esta esfera da sua vida afectada. 

2 - Responsabilidade pela indemnização: 

Verificados os pressupostos da responsabilidade cabe ao lesante o dever de 

indemnizar, nos termos do Art.º 562.º do CC. o lesado pelos danos resultantes 

da violação”, cfr. Arto 483.º/1 do Código Civil. 

No caso em apreço, tal responsabilidade deve ser assacada ao réu médico, 

por ser a ele a quem incumbe o dever de informação, bem como o de execução 

do acto médico sem danos para o autor. 

Consigna-se porém que, a responsabilidade pelo pagamento das quantias a 

fixar incumbe à ré seguradora, uma vez que, à data dos factos a que se reportam 

os presentes autos – 13 de Março de 2012 - , através da apólice no 

0084.05.936580, a mesma garantia a responsabilidade civil profissional em que 

pudesse incorrer o tomador do seguro em virtude da sua actividade médica até 

ao montante de € 300.000,00. 

3 - Dos danos verificados e do cômputo da indemnização: 

“ Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que 

existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação”, cnf. Arto 

562.º do Código Civil. 

Os danos a reparar são aqueles em relação aos quais haja um nexo de 

causalidade nos termos definidos pelo Arto 563o do Código Civil, isto é, são os 

“...danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão.”. 
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Nos presentes autos são peticionados danos de carácter patrimonial, que 

constituem o reflexo no património dos lesados dos danos reais, cfr. Prof. 

Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 9a edição, 1996, Almedina, Pág. 620 

e sgs.. 

A distinção entre danos patrimoniais e danos não patrimoniais, segundo 

Almeida 

Costa, in “Direito das Obrigações”, pág. 497, Almedina, 6a Edição, apura-

se, “consoante sejam ou não susceptíveis de avaliação pecuniária. Quer dizer, 

os primeiros, porque incidem sobre interesses de natureza material ou 

económica, reflectem-se no património do lesado, ao contrário dos últimos, 

que se reportam a valores de ordem espiritual ou moral”. 

Quanto aos danos patrimoniais sofridos pelos autores: 

“Uma classificação muito divulgada consiste na que se faz a partir do “dano 

emergente” e do “lucro cessante”. Atende-se à configuração do prejuízo 

realmente suportado. Deste modo: o dano emergente compreende a perda ou 

diminuição de valores já existentes no património do lesado; e o lucro cessante 

refere-se aos benefícios que ele deixou de obter em consequência da lesão, ou 

seja, ao acréscimo patrimonial frustrado (artigo 564, no 1 do Código Civil) (...). 

“A lei aflora, do mesmo modo, a contraposição dos danos presentes aos 

danos futuros (artigo 564, no 2). Estaremos em face de uns e de outros, 

consoante se tenham já verificado ou não no momento que se considera, 

designadamente à data da fixação da indemnização. Os danos futuros são 

indemnizáveis desde de que previsíveis; e a seu turno, subdividem-se em certos 

e eventuais, conforme a respectiva produção se apresente infalível ou apenas 

possível”. in Almeida Costa, “opus cit.”, págs. 499 a 501 (...). 

No que respeita aos danos emergentes e presentes, apurou-se, em sede de 

julgamento, que os autores suportaram, em consultas, tratamentos e despesas 

de transporte, a quantia de € 851, 54. 

Se não tivesse ocorrido o dano provocado pela conduta negligente do réu, 

os autores não teriam visto ocorrer tal dano na sua esfera patrimonial. 

Dispõe o artigo 566, no 1 do Código Civil que: 
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“A indemnização é fixada em dinheiro, sempre que a reconstituição natural 

não seja possível, não repare integralmente os danos ou seja excessivamente 

onerosa para o devedor”. 

A este propósito o nosso Supremo Tribunal de Justiça, em Acórdão relatado 

pelo  Sr. Conselheiro Salvador da Costa, em 12-1-2006, disponível em 

www.dgsi.pt. , afirmou o seguinte: 

“A responsabilidade civil é uma modalidade da obrigação de indemnizar, ou 

seja, de eliminar o dano ou prejuízo reparável, que pode ser patrimonial ou não 

patrimonial, conforme seja ou não atinente a interesses avaliáveis em dinheiro. 

Resulta do referido normativo (artigo 566, no 1 do CC) que a indemnização 

em dinheiro é subsidiária, porque o fim da lei é o de prover à remoção do dano 

real à custa do responsável, por ser este o meio mais eficaz de garantir o 

interesse da integridade das pessoas, dos bens e dos direitos. 

Assim, é do lesante a obrigação de ressarcir os danos causados a outrem, 

reconstituindo a situação que existiria se não tivesse ocorrido o evento, em 

regra, mediante a restauração natural. 

Tendo os autores suportado as despesas em causa, dêem ser ressarcidos da 

quantia referida a este título (€ 851, 54), a que acrescem necessariamente juros 

vencidos e vincendos (actualmente, à taxa de 4%, desde 1 de Maio de 2003, cfr. 

Porta no 291/2003, de 8-4), calculados desde a citação e, até efectivo 

pagamento. 

Provou-se que, por força das lesões descritas em ww), o autor pode sujeitar-

se a mais uma intervenção cirúrgicas (mmm)e nnn)) para minimizar o seu 

padecimento. Tal procedimento e acompanhamento, traduzir-se-á, 

necessariamente, em actos médicos, tratamentos e medicamentos, que 

importarão custos para os autores. 

Não havendo, neste momento elementos para fixar o quantum 

indemnizatório, condena-se a ré, nesta sede, em quantia a liquidar em sede de 

execução de sentença, cfr.arto 609, no 2 do CPC. 

Quanto aos danos morais: 

Os factos descritos nas als. n), p) a jjj) importam para o autor danos de 

natureza não patrimonial que merecem tutela jurídica. 
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Também a factualidade supra referida, juntamente com a descrita na al. 

Kkk), consubstanciam danos de natureza moral na esfera jurídica da autora. 

(…) 

Atendendo, ao sofrimento e dores suportados pelo autor, à extensão das 

lesões sofridas, às consequências das mesmas, ao desgosto que o acompanhará 

o resto dos seus dias perante a limitação física e psicológica de que padece, e, 

ao facto de não poder viver na plenitude a sua esfera sexual, parece-nos justo 

fixar em vinte e cinco mil euros a indemnização devida pelos danos físicos e 

quinze e cinco mil euros a indemnização pelos danos morais. 

Atendendo, ao sofrimento suportada pela autora, às consequências do 

mesmo, ao desgosto que a acompanhará o resto dos seus dias perante o facto 

de não poder ter uma vida sexual plena e saudável com o seu marido, parece-

nos justo fixar em dezassete mil e quinhentos euros a indemnização devida 

pelos danos morais. 

Não há factualidade que sustente o dano biológico peticionado pela autora, 

pelo que, improcede o seu pedido, nesta parte. 

(Não se ignora que o valor fixado a título de danos morais à autora, é 

superior ao peticionado nesta sede, mas, como já decidiu o TRE, em 17-11-

2016, disponível em www.dgsi.pt.: 

I. Para efeito de se estabelecer o limite da condenação, a que se refere o art.º 

609.o, n.º 1 do CPC, o valor do pedido global a considerar é aquele que, 

decorrendo da mesma causa de pedir, se apresenta como a soma do valor de 

várias parcelas, em que o mesmo se desdobra ou decompõe. 

II. Os limites da condenação, ditados pelo princípio do dispositivo, 

reportam-se ao pedido global e não às parcelas em que, para determinação do 

quantum indemnizatório, há que desdobrar o cálculo do dano. 

III. Tendo o A. pedido a condenação da R. no pagamento de € 5.000,00 a 

título de danos não patrimoniais, a sentença que condena a R. no montante de 

€ 10.000,00, a esse título, não viola o n.º 1 do art.º 609.º do CPC, quando o 

montante global do pedido é superior ao montante global da condenação”). 

Sobre estas quantias só serão devidos juros a partir da data da prolação desta 

sentença (actualmente, à taxa de 4%, desde 1 de Maio de 2003, cfr. Porta no 

291/2003, de 8-4), uma vez que o cálculo reporta-se à actualidade e tem como 
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parâmetro um juízo de equidade, conforme resulta do Acórdão do STJ de 

Uniformização de Jurisprudência no 4/2002. 

Concluí pela condenação seguinte expressa na seguinte Decisão: 

Nestes termos, julgo provados os fundamentos de facto e meritórios os de 

direito, e, em consequência, decido: 

1 - Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar aos autores a 

quantia de € 851, 54 (oitocentos e cinquenta e um euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), a título de danos patrimoniais, a que acrescem necessariamente 

juros vencidos e vincendos (actualmente, à taxa de 4%, desde 1 de Maio de 

2003, cfr. Portaria n.º 291/2003, de 8-4) calculados desde a citação e, até 

efectivo pagamento. 

2 - Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar aos autores, 

quantia a liquidar em sede de execução de sentença, a título de danos de danos 

patrimoniais, relativos às despesas a efectuar relacionadas com futuras cirurgias 

e consultas, tratamentos e medicamentos mencionados em mmm) e nn) a que 

o autor tenha que ser submetido. 

3 – Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar ao autor a quantia 

de € 25 000 (vinte e cinco mil euros), a título de indemnização pelos danos 

físicos causados e a quantia de € 15 000 (quinze mil euros), a título de danos 

morais, a que acrescem juros vencidos e vincendos (actualmente, à taxa de 4%, 

desde 1 de Maio de 2003, cfr. Portaria n.º 291/2003, de 8-4) calculados a partir 

da data da prolação da sentença, até efectivo pagamento. 

4 – Condenar a ré A…, Companhia de Seguros, SA a pagar à autora a quantia 

de € 17 500 (dezassete mil e quinhentos euros), a título de indemnização pelos 

danos morais, a que acrescem juros vencidos e vincendos (actualmente, à taxa 

de 4%, desde 1 de Maio de 2003, cfr. Portaria n.º 291/2003, de 8-4) calculados 

a partir da data da prolação da sentença, até efectivo pagamento. 

5 – Julgar improcedente o pedido da autora relativo ao alegado dano 

biológico”. 
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E, independentemente do trânsito, ordenei a remessa de certidão da sentença 

à Ordem dos Médicos.  A sentença foi confirmada pelo Acórdão do Tribunal da 

Relação de Évora proferido em 18.10.2018, pela 2ª Secção Cível. 

Desconheço o desfecho da participação que efectuei ao nível disciplinar, 

porque, entretanto, fui movimentada para outra comarca. 

O caso descrito revela precisamente a acuidade de trazer à discussão a 

problemática do consentimento informado. Admito que corresponda a uma 

situação excepcional, mas é patente que a relação paciente – médico ainda assume 

contornos paternalistas, em que o médico informa o mínimo e, o paciente confia 

e pouco pergunta, sujeitando-se à intervenção sugerida. 

Temo que fosse este o procedimento habitual do dito clínico. Este caso foi 

diferente dos demais porque teve consequências mais nefastas e foi reportado ao 

sistema judicial. 

Não se pode olvidar, porém, que o meio rural onde o mesmo ocorreu, mais 

permissivo a esta falta de crítica e consciência por parte dos utentes que os impede 

de pedir os esclarecimentos devidos e duvidar dos procedimentos que lhes são 

sugeridos. 

 

V – Novos desafios 

Se a esperança de vida era no período do homem de Cro-Magnon de 18 anos, 

25 no Antigo Egipto e, na idade média, de trinta, hoje, nos países ocidentais já 

chega aos 80.  

Tendencialmente viveremos mais, mas, mais doentes, e dependentes da 

medicina.  

Ou não será a finitude uma característica do nosso corpo? 
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 Em 8.11.2010, no Jornal Médico disponível em www.jornalmedico.pt, o 

médico de família e investigador Juan Gérvas na mesa redonda do XVII Encontro 

dedicada aos Cuidados ao doente terminal, dizia: 

“A morte parece a antítese da vida e, no entanto, faz parte do ciclo dos 

seres vivos. "Todo o ser humano morrerá. Nascemos na inconsciência 

desse facto e parece que se pretende alcançar um estado similar antes de 

morrermos. Com o desenvolvimento social, a educação, a redistribuição 

da riqueza e a melhoria dos cuidados médicos, "as causas de morte 

mudaram, mas não a morte. Não pode assustar-nos que algo seja a 

principal causa de morte, pois sempre haverá uma causa mais 

frequente"... 

De acordo com o coordenador da equipa CESCA (Grupo Multiprofissional de 

Investigação, Estudo e Ensino nos Cuidados de Saúde Primários), ao aumento da 

esperança de vida corresponde um aumento de anos de vida com dependência.  

"Há cem anos, a morte chegava aos quarenta e, agora, aos oitenta". 

Mas enquanto que, há um século atrás, "a morte era rápida e surgia 

normalmente na sequência de um acidente ou de uma infecção, agora 

chega depois de anos de deterioração física e mental". Na perspectiva 

do investigador, isto "representa um fracasso da sociedade, que não 

conseguiu dar resposta ao desejo de uma larga vida com uma morte 

curta. 

É também "um fracasso da Medicina", argumenta, pois a morte 

tornou-se "cada vez mais inumana. Transferimos o paciente para o 

hospital, para onde está a técnica, quando o mais lógico seria levar essa 

capacidade técnica e médica tão perto do domicílio quanto possível". 

“Algo está errado nessa aspiração social de ignorar a morte...” 

 

http://www.jornalmedico.pt/
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Na verdade, todos intuímos que assim é, mas todos aspiramos a uma vida longa 

e saudável e contamos com os médicos como transmissores dos últimos avanços 

desta ciência para nos ajudar a atingir tal desiderato. 

No âmbito deste estudo elaborei um pequeno inquérito e solicitei a amigos e 

familiares que me respondessem (trinta, na sua maioria, adultos, com formação 

universitária). 

Fica aqui um breve apontamento das questões colocadas e respectivas 

respostas: 

1. Na sua opinião o consentimento informado deve ser prestado em 

todas as situações de prescrição médica, tratamento ou intervenções 

cirúrgicas?  

Sete em cada dez responderam em todas. 

Três em cada dez responderam apenas em tratamentos mais 

invasivos e intervenções cirúrgicas. 

 

2. O esclarecimento deve ser feito pelo médico, enfermeiro ou 

funcionário administrativo? 

Cinco em cada dez responderam pelo médico. 

Dois em cada dez responderam por todos. 

Dois em cada dez responderam, que é indiferente, desde que seja 

por pessoa devidamente habilitada a informar e esclarecer dúvidas. 

Um em cada dez, respondeu que o esclarecimento deve ser 

prestado pelo médico, ou enfermeiro, dependendo da competência 

para o acto em causa. Nunca um administrativo. 

 

3. Oralmente ou por escrito?  

Sete em cada dez respondeu, por escrito e com cópia para o 

paciente. 
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Dois em cada dez responderam que ambas as formas são 

aceitáveis.  

Um em cada dez referiu um ou outro, desde que se possa 

comprovar o consentimento prestado. 

 

4. Quanto tempo antes da prescrição/intervenção/tratamento?  

Sete em cada dez responderam do seguinte modo: 

O tempo necessário para haver reflexão e discussão entre a 

família. 

O tempo suficiente para se ouvir segunda opinião, caso não seja 

em situação de urgência. 

Depende das situações; umas vezes bastará o consentimento oral 

e,    até, tácito (ex. auscultação numa consulta médica), noutras será 

conveniente o consentimento escrito que, aliás, é exigido pela 

instituição ou profissional de saúde para sua segurança (ex. 

intervenção cirúrgica). 

O tempo necessário que o paciente precise para dar um 

consentimento sustentado, consoante a situação concreta. 

Pelo menos com 72 horas de antecedência a fim de ter um período 

de reflexão, excepto em caso de urgência. 

Após o diagnóstico e esclarecimento acerca dos 

tratamentos/intervenções possíveis e aconselháveis, e período de 

reflexão do paciente para o efeito, quando necessário. Só depois 

deverá ser marcado o tratamento/intervenção, o que depende da 

instituição ou profissional de saúde, não do paciente, pelo que não é 

possível dizer quanto tempo antes. 

O suficiente tendo em conta o acto a realizar. 

Três em cada dez disse no próprio dia, antes do acto. 

 

5. Se não estiver em condições físicas/psicológicas para decidir e 

não tiver feito testamento vital, quem quer que decida por si? Um 

familiar (qual?) ou o médico? 
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Oito em cada dez disse o familiar mais próximo (cônjuge, filho 

mais velho, por exemplo). 

Dois em cada dez disseram, o médico. 

 

6. Como avalia o grau de esclarecimento que lhe tem sido prestado 

ao longo dos tempos sempre que necessita 

de prescrição/intervenção/tratamento médico (numa escala de 0 a 5, 

sendo 0 - inexistente e 5 – muito esclarecedor)? 

Cinco em cada dez respondeu 4. 

Três em cada dez respondeu 3. 

Um em cada dez respondeu 5 

Um em cada dez respondeu 0. 

 

 Este simples exercício permite demonstrar que este grupo restrito de 

cidadãos se encontra, em regra, bem informado sobre o direito que lhes assiste ao 

consentimento informado, confia particularmente no médico para lhe prestar os 

esclarecimentos necessários, reconhece a necessidade de, sempre que possível, 

ter tempo para refletir e decidir com a família sobre o procedimento a adoptar. 

Definitivamente, a medicina paternalista já não tem lugar na maioria das 

sociedades ocidentais modernas. 

O cidadão médio tem ao seu dispor um conjunto de informação que lhe 

permite recorrer aos serviços de vários médicos, e escolher, ele também, quem 

quer que o acompanhe nesse particular episódio da sua vida, bem como o 

tratamento que está disposto a aceitar. 

A ser assim, a responsabilidade pela tomada de decisão é agora assumida 

também pelo próprio paciente e/ou sua família, depois de devidamente 

informado pelo médico. 
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Como cidadãos temos que ter essa tomada de consciência e estar preparados, 

pois mais tarde mais ou mais cedo, iremos ser chamados a decidir. 

O dilema passará, por exemplo, por fazer, ou não, um tratamento agressivo, 

que é o único ao nosso alcance para tentar combater determinada doença. E se 

nos disserem que tal tratamento ainda não foi estudado para o órgão que está 

afectado, mas que, se não for feito, a nossa esperança média de vida ou de um 

familiar muito próximo, é de quatro cinco meses… e se for feito, não há qualquer 

garantia de resultado? 

A situação corresponde à forma como estas questões são hodiernamente 

abordadas junto dos pacientes e seus familiares. 

A decisão médica socializou-se, humanizou-se, mas passou para as nossas 

mãos. 

Já não vemos o médico como o pai que decide por nós. E ele, vê-nos agora 

como o jovem adulto que se responsabiliza pelo seu rumo depois de nos 

transmitir, da melhor forma o seu conhecimento, experiência e conselho. 

Este é o nosso presente. 

Mas, quais serão os desafios que enfrenta a Prática Médica num futuro 

próximo, face à necessidade de informar os pacientes sobre a conveniência dos 

procedimentos médicos, tratamentos e medicamentos ministrados. 

O Dr. Godinho, personagem de ficção na obra mais recente de José Rodrigues 

dos Santos  - Imortal, Ed. Gradiva, dizia, perante o espanto do seu interlocutor, 

filho de meia idade, que procurava conselho sobre o melhor tratamento para a 

mãe idosa, a quem havia sido detectado um tumor, que praticava a medicina do 

Século XXI, porque: 

“Na Austrália um algoritmo chamado SAM criou em 2019 a 

primeira vacina contra a gripe e o mais extraordinário é que se 
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revelou mais eficaz do que qualquer vacina criada por seres humanos. 

A Microsoft apresentou um plano para vencer o cancro no prazo de 

dez anos. Dentro em breve e graças à inteligência artificial, a 

medicina será capaz de desenvolver tratamentos novos e ajustados 

para cada doente. Serão até criados medicamentos especificamente 

para um único paciente”. 

Qual será o papel do clínico neste futuro próximo? E como evoluirá a sua 

relação com o doente? 

Estou em crer que a relação entre médico e paciente continuará a ser, como – 

afirmou repetidamente o Supremo Tribunal Federal alemão – “muito mais que 

uma relação jurídica contratual. A base social e moral desta relação humana 

são constitutivas desta interação que visa o cuidado do paciente, onde mesmo 

esses momentos de emoção, de caráter moral e psicológico se revelam 

fundamentais. “Beneficência, confiança, compreensão, amor são elementos 

constitutivos desta relação que dificilmente se adaptam às categorias 

jurídicas”10.  

O papel do médico não se deverá limitar à prescrição simples de um 

tratamento ou participação em intervenção cirúrgica que nos prolongue a vida, 

decalcada de um estudo ou sinopse de programa informático. Todos 

reconhecemos a importância de confiar no clínico e o êxito que o tratamento 

prescrito pode ter se o doente estiver empenhado em fazê-lo e confiante no seu 

sucesso. Basta pensar que, o nosso sistema imunitário é tanto ou mais eficaz 

consoante o nosso estado anímico. Em momentos de maior stress e tensão, as 

alergias e pequenas infecções tendem a visitar-nos sem convite. 

Subscrevemos, pois, as palavras da Professora Maria do Céu Rueff quando 

afirma que o Direito da Medicina constitui “um sistema normativo que encontra 
                                                           

10 Dias, André Pereira, Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica, Dissertação de 
Doutoramento, Universidade de Coimbra, 2015) 
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a sua unidade conceptual na disciplina dos direitos humanos, sendo norteado e 

enformado pelos mesmos princípios jurídicos” 11.  

A componente humana não poderá ser descurada. A medicina deverá 

continuar a ser praticada, de forma ética, pelos humanos para os seus iguais, no 

total respeito pelos deveres e direitos de uns e outros.  

 

VI - Principais Conclusões: 

A prática da medicina foi durante séculos de cariz paternalista, em que ao 

doente não era reconhecido o direito de se pronunciar sobre as intervenções a que 

era sujeito. 

A evolução histórica permitiu ascender a um patamar que o direito ao 

consentimento informado é reconhecido como direito conexo aos direitos à vida, 

saúde e integridade física. 

O contexto em que esse consentimento é prestado trouxe novos desafios à 

prática médica e à relação médico-paciente. 

Hoje em dia, já se exige o esclarecimento do doente, de acordo com a sua 

capacidade de entendimento, sobre o tratamento ou intervenção a que vai ser 

sujeito, bem como a prestação de informação das vantagens do sugerido 

relativamente à não acção ou outros tratamentos/intervenções conhecidas. 

As descobertas científicas em curso moldam de forma irreversível a relação 

referida, face à maior esperança de vida e acesso a informação médica. 

A relação médico-paciente, pela sua natureza, não cabe nas definições legais 

estritas que conformam as demais relações sociais-contratuais. 

                                                           
11 Céu Rueff, O Segredo Médico como garantia de não discriminação, Coimbra Editora, 2010. 
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 O respeito pelos direitos humanos dos interlocutores não pode deixar de ser 

o fio condutor da prática médica, informação prestada ao paciente e 

consentimento respectivo. 
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RESUMO: 

O presente paper tem por escopo apresentar o instituto da 
Business Judgement Rule, responsável por excluir a 
responsabilidade dos administradores e gerentes quando da tomada 
de decisões racionais no comando das Sociedades. Assim, serão 
analisados, de forma sucinta, alguns aspectos relativos à Regra da 
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Decisão Empresarial, tais quais o conceito, a origem, os objetivos na 
implementação da diretriz, as circunstâncias, as premissas desta 
norma, dentre outras peculiaridades. Serão compreendidas, ainda, 
algumas das diferenças básicas quanto a aplicação nos principais 
ordenamentos jurídicos, assim como serão estudados os requisitos 
positivados na legislação portuguesa em sua singularidade. Será 
analisado também um caso prático de utilização do instituto em 
Portugal, além de tecer breves notas sobre o regramento no sistema 
legislativo brasileiro. Por fim, concluir-se-á que o preceito é muito 
relevante para o ramo do Direito Societário, uma vez que permite a 
adoção de decisões arriscadas e inovadoras, que se traduzem, em sua 
generalidade, em uma grande margem de lucro para a Sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Responsabilidade civil; exclusão; administradores; Business 
Judgement Rule. 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this paper is to present the Institute of Business 
Judgement Rule, responsible for excluding the responsibility of 
administrators and managers when making rational decisions in the 
command of companies. Thus, some aspects related to the Business 
Decision Rule will be briefly analyzed, such as the concept, the 
origin, the objectives in the implementation of the guideline, the 
circumstances, the premises of this rule, among other peculiarities. 
Some of the basic differences regarding the application in the main 
legal systems will also be understood, as well as the positive 
requirements of the Portuguese legislation in its singularity will be 
studied. A practical case of use of the institute in Portugal will also 
be analyzed, as well as brief notes on the rule in the Brazilian 
legislative system. Finally, it will be concluded that the precept is 
very relevant for the Corporate Law branch, since it allows for the 
adoption of risky and innovative decisions, which generally translate 
into a large profit margin for the Firm. 
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1- INTRODUÇÃO 

Com o escopo de incentivar o empreendedorismo e garantir a autonomia e 

inovação por parte dos administradores das Sociedades na tomada de decisões 

negociais, foi desenvolvida a chamada Business Judgement Rule, no intuito de que 

tais gestores fossem eximidos da responsabilidade civil por eventuais danos 

causados à Sociedade pelos riscos decorrentes das transações empresariais. 

De acordo com essa regra, desde que o gestor adote uma série de cuidados e 

diligências quando da administração da Sociedade, ele não será punido pelos atos 

praticados, ainda que resultem em prejuízos à empresa, contanto que decorram 

de fatores alheios à sua prudência. 

A propósito, impende dizer que a diretriz é fruto da construção 

jurisprudencial nos EUA (já que, inicialmente, foi melhor desenvolvida neste 

país), tendo sido importada para outros ordenamentos jurídicos no âmbito do 

Direito Societário. 

Como forma de viabilizar a aplicação do instituto, foram estabelecidos alguns 

pressupostos para que o administrador gozasse de tal imunidade, os quais se 

encontram positivados, na legislação portuguesa, no artigo 72, 2 do CSC. 

Destaca-se que a aplicação da Regra das Decisões Negociais varia de país para 

país, sempre atendendo aos interesses e às normas pré-existentes de cada Estado. 

Deste modo, o presente trabalho apresentará, na seção 2, o conceito e os 

principais entornos atinentes à contextualização histórica do instituto, assim 

como analisará as particularidades e os pressupostos que se encontram elencados 

na legislação portuguesa para a aplicação da diretriz. Na seção 3, no intuito de 

promover uma melhor compreensão do tema, será apresentado um caso concreto 

de utilização do regramento no judiciário português. Na seção 4, serão tecidas 

sucintas considerações acerca da Business Judgement Rule na legislação brasileira, 

para, ao fim, concluir quanto à importância do instituto nas questões atinentes à 
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governança corporativa, visto permitir a preservação e incentivo dos gestores em 

suas decisões negociais imbuídas de discricionariedade. 

 

2- BUSINESS JUDGEMENT RULE 

2.1 - Conceito e origem 

O instituto da Business Judgement Rule corresponde a um preceito atinente 

ao Direito das Sociedades, por meio do qual se exclui a responsabilidade civil dos 

gestores em situações específicas. Inclusive, hoje, as diretrizes já se encontram 

positivadas em alguns países ou contam com o auxílio e as determinações 

expressas pela doutrina e jurisprudência. Nas palavras de Neto (2015, p.9), tal 

disposto constitui “uma regra, construída a partir de precedentes, segundo a qual, 

em linhas bastante gerais, o Poder Judiciário não deve avaliar o mérito da decisão, 

a correição das decisões empresariais, mas exclusivamente, a diligência, a 

honestidade e a transparência da administração nos seus processos decisórios”. 

Há registros de que o termo tenha sido mencionado, pela primeira vez, em 

1742 no Reino Unido, quando o Lord Chancellor da Inglaterra censurou o fato de 

os juízes analisarem as decisões dos administradores, uma vez que, quando da 

apreciação, eles já tinham conhecimento sobre o prejuízo causado e não 

consideravam as circunstâncias havidas no momento da decisão (Paulino, 2017, 

p. 4). 

Contudo, o tema foi melhor desenvolvido e aplicado no século XIX pelas 

cortes judiciais dos Estados Unidos da América (EUA), conferindo uma vasta 

interpretação jurisprudencial sobre o assunto, razão pela qual os juristas 

contemporâneos atribuem a sua origem a este Estado. 

Aliás, o primeiro caso que se tem conta, analisado pela justiça americana, 

data de 1829, no qual o Supremo Tribunal de Louisiana, ao julgar o caso Percy vs. 
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Millaudon, firmou entendimento no sentido de não permitir a responsabilização 

dos administradores em casos específicos, sob pena de dissuadir a competência e 

legitimidade destes para a tomada de decisões no interesse da Sociedade 

(Loureiro, 2016, p.92). Como bem explica Sabongi & Hentz (2016, p. 2), no caso 

em comento, o tribunal entendeu que “o simples prejuízo causado à empresa por 

ato do administrador não faz esse responsável, devendo-se provar que o 

administrador praticou um ato inadmissível ao padrão do homem comum”. 

A regra surgiu nos EUA em meio a um cenário excessivo de demandas 

judiciais ajuizadas em desfavor dos administradores, no intuito de que estes 

fossem responsabilizados por todo e qualquer prejuízo causado quando da 

tomada de suas decisões empresariais. 

Aliás, nesta época, como salienta Ana Filipa Loureiro (2016, p.92), era 

comum que as seguradoras assumissem o pagamento do quantum decorrente de 

eventuais indenizações devidas pelos administradores. Como os valores eram, por 

vezes, exorbitantes, tais empresas passaram a limitar as hipóteses em que a 

indenização seria devida, motivando, assim, que o ordenamento jurídico criasse e 

aplicasse a aludida regra. 

A esse propósito, importa mencionar que a concepção do termo veio 

sofrendo alterações ao longo do tempo, sendo mutável também o seu 

entendimento de território para território. 

Nos EUA, por exemplo, em decorrência da independência e autonomia dos 

estados federados, não foi possível, tampouco viável, a uniformização do preceito 

em uma única norma ou instrumento. 

De todo modo, no território estadunidense existem dois importantes 

documentos, classificados como soft law, que tratam dos aspectos e requisitos da 

Business Judgement Rule, a saber: Principles of Corporate Governance (1992, 

American Law Institute) e Model Business Corporation Act (1950). Tais títulos 
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serviram, inclusive, como orientação para outros ordenamentos jurídicos quanto 

à implementação da regra. Ademais, também têm grande relevo no contexto 

estadunidense as decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Delawere (Dias 

Ferreira, 2011, p. 14), responsável pelas mais fundamentadas interpretações 

acerca deste regramento. 

Em Portugal, nota-se que a primeira aplicação prática do preceito ocorreu 

em 20031, quando, na sentença proferida no processo nº 208/99, o juiz da 3ª Vara 

Cível de Lisboa, Pedro Caetano Nunes, utilizou-a para eximir de responsabilidade 

os então gestores da empresa demandante. 

Mas foi apenas no ano de 2006, por meio do Decreto-Lei nº 76-A/2006, que, 

dentre inúmeras reformas ao Código das Sociedades Comerciais, procedeu-se 

com a positivação ao direito português, no artigo 72, 2 deste diploma, da regra da 

Business Judgement Rule. 

Apesar de a responsabilização dos gestores serem muito menos questionadas 

em territórios portugueses, bem como diante de algumas diferenças na 

implementação do instituto em Portugal com relação ao entendimento 

consubstanciado no ordenamento jurídico americano, o legislador entendeu ser 

pertinente a regra, essencialmente no intuito de incentivar o empreendedorismo 

e a tutela dos administradores. 

Desse modo, após retratados os principais aspectos da origem da Business 

Judgement Rule, importa analisar as peculiaridades que a regra traz e as 

implicações, principalmente no ordenamento jurídico português. 

 

  

                                                           
1 Apesar de haver constatações de que outros autores portugueses mencionavam a regra antes 

desta data. 
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2.2 - Particularidades da Business Judgement Rule 

O regramento da Business Judgement Rule possui algumas especificidades, 

cuja compreensão facilita sua aplicação e interpretação. Tendo em vista o relevo 

desses aspectos para percepção do tema, as peculiaridades do instituto serão 

analisadas neste momento. 

Os administradores, como é sabido, atuam mediante contextos instáveis e de 

grandes riscos quando do exercício das funções de gestor. Deste modo, a criação 

e a aplicação da regra, principalmente na jurisprudência americana, tem por 

premissas a falibilidade humana, o incentivo às transações comerciais (de modo a 

não agravar o Poder Judiciário) e, por fim, a suavização de possíveis conflitos 

existentes entre os sócios e os administradores (Dias Ferreira, 2011, p.20). 

Ademais, outros autores apontam como princípio a necessidade de proteger 

a liberdade e autonomia decisória dos gestores, assim como a avocação das 

condutas que envolvam riscos empresariais (Loureiro, 2016, p.106). 

A propósito, no entendimento de Paulino (2017, p.8), a aplicação da Business 

Judgement Rule versa sobre dois valores: o da autoridade do gestor, que lhe 

confere liberdade para adoção das deliberações que entender mais pertinentes no 

interesse da Sociedade, tal qual o da responsabilidade, de modo que o 

administrador se torne responsável pelas condutas que praticar fora dos cuidados 

e da normalidade que lhe são exigidos. 

A razão comumente apontada que corrobora a aplicação do instituto pela 

doutrina diz respeito à impossibilidade de recompor as circunstâncias e os 

elementos existentes ao tempo da tomada da decisão que veio a acarretar algum 

prejuízo à Sociedade. Ademais, há posicionamentos doutrinários que entendem 
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que os juízes, via de regra, também não possuem competência técnica e 

profissional para avaliar questões de estratégia empresarial2. 

Coutinho de Abreu (2010, p.40) leciona ainda que, na aplicação da Regra da 

Decisão Empresarial, deve-se ter em conta elementos subjetivos (em que o 

administrador acredita que atuou no interesse da Sociedade) e objetivos (que a 

conduta foi tomada de maneira razoável). Logo, a diretriz só será aplicável nos 

casos em que o gestor atuar com responsabilidade. 

Vale dizer ainda que há autores que afirmam que a Business Judgement Rule 

não é aplicável ao órgão de fiscalização, tendo em conta que os membros que o 

compõem não têm o dever de direção negocial e, tampouco, de assunção dos 

riscos empresariais (Barata, 2015, pág. 25). 

Outrossim, como a observância dos deveres dos administradores são 

extensíveis aos gestores que exerçam a função de modo precário, há quem 

entenda que o preceito também abarca eventual prejuízo decorrente de decisões 

tomadas pelos administradores de fato, desde que preenchidos os pressupostos 

para a sua aplicação (Dias Ferreira, 2011, p. 13). 

Outra particularidade que merece destaque, diz respeito à diferença de 

tratamento jurídico entre os países na aplicação da Regra da Decisão Empresarial 

no que compete ao ônus da prova.  

Nos EUA, recai sobre a Sociedade3 demandante o ônus da prova tanto em 

relação à violação dos deveres, quanto à inaplicabilidade da Business Judgement 

Rule. 

                                                           
2 O que, para alguns autores, não faz o mínimo sentido, uma vez que os juízes podem nomear 

profissionais técnicos de determinadas áreas para emitirem pareceres e esclarecerem algumas 
situações, auxiliando na fundamentação de suas decisões. 

3 Coutinho de Abreu (2010, p. 42) assevera que “nos EUA se fala muitas vezes (...) de presunção 
(presumption) a propósito da business judgment rule”, a despeito de haverem autores que criticam tal 
expressão. 
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De modo diverso, na Alemanha, verifica-se que a Sociedade lesada deve 

provar os elementos da responsabilidade civil - isto é, a ação ou omissão violadora 

de um dever que constitui um ato ilícito, o dano e o nexo causal - ao menos de 

forma indiciária. Ao passo que o gestor deve demonstrar, nas palavras de Agrna 

Loureiro (2016, p.102), “que o seu comportamento não é ilícito, que não agiu com 

culpa, ou que os danos teriam sido causados ainda que tivesse agido 

adequadamente”. 

Já em Portugal, como bem leciona Coutinho de Abreu (2010, pp. 42 a 44), 

aplica-se a distribuição estática do ônus da prova: enquanto a Sociedade será 

incumbida de provar os fatos constitutivos de seu direito que lhe confiram o 

direito de ser indenizada (Ferreira, 2015, p.55), o gestor deve comprovar os 

elementos dispostos no artigo 72, 2 do CSC. Se assim o fizer, ele não só afastará a 

presunção do artigo 72, 1 do CSC quanto à culpa, como também atestará a 

licitude de suas condutas, corroborando a inexistência de violação a quaisquer dos 

deveres legais e contratuais que lhe foram atribuídos. 

Isso significa dizer que, no ordenamento português, os requisitos para a 

caracterização da Regra da Decisão Empresarial devem ser provados pelo 

administrador, já que não são, nesta legislação, presumidos (Costa, 2007, p. 6). 

Ainda merece destaque o fato de que a aplicação da Business Judgement Rule, 

com a possível exclusão da responsabilidade do administrador, só será possível se 

houver um dano efetivo causado à Sociedade. Todavia, esta circunstância não 

impede que, havendo dano ou não, aplicando-se a aludida regra ou não, a 

Sociedade adote atitudes de outras naturezas em desfavor dos gestores em 

decorrência de decisões mal sucedidas. 

Nesse sentido, ensina Ricardo Costa (2007, p. 9) que os comportamentos que 

ocasionarem uma “gestão ineficiente, inadequada, censurável à luz de reacções 

jurídicas”, podem acarretar a aplicação de outros institutos jurídicos em desfavor 

do gestor, ainda que a Regra da Decisão Empresarial seja aplicável ao caso. São 
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outras consequências citadas pelo autor: “destituição, não reeleição para o cargo, 

perda ou diminuição da remuneração, redução de funções, cessação da delegação 

de poderes, saída da comissão executiva, exercício de cláusula penal constante no 

contrato de administração, etc”. 

 

2.3 - Elementos da legislação portuguesa - Artigo 72, 2 do CSC 

Os requisitos da Business Judgement Rule são variáveis, atendendo-se à 

realidade fática de cada ordenamento jurídico. Assim, enquanto nos EUA é 

possível se observar a aplicação da regra fundamentada na apreciação das decisões 

adotadas perante critérios de racionalidade - especialmente empresarial (Costa, 

2007, p.5), na Alemanha se preza mais pela aplicação do instituto respaldado pela 

boa-fé. 

Também atendendo às suas especificidades, observa-se que, atendendo às 

necessidades e à realidade de seu sistema jurídico, Portugal também incorporou 

o regramento na legislação interna, após realizadas as devidas adaptações. 

Aliás, antes de adentrarmos às especificidades quanto aos pressupostos para 

a caracterização da Business Judgement Rule no ordenamento jurídico português, 

importa dizer que o preceito disposto no artigo 72, 2 do CSC deve ser 

interpretado de forma restritiva (Frada, 2007, p.17). 

Interpretar a norma de maneira restritiva significa dizer que a diretriz não 

poderá ser arguida pelo gestor em todo e a qualquer momento. Ao contrário disto, 

verificou-se que a exclusão da responsabilidade dos administradores só será 

possível nos casos em que ele possuir autonomia e discricionariedade decisória. 

Diante disso, é possível perceber que o regramento não é aplicado para os 

casos de violação dos deveres legais específicos e contratuais4, mormente porque 

                                                           
4 A expressão ‘contratuais’ deve abranger não só os estatutos sociais, como também os contratos 

de administração. 
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os primeiros se tratam de norma imperativa, enquanto os segundos, de igual 

modo, também constituem fonte de deveres que importam observância estrita. 

Assim, como ambos possuem caráter vinculativo, isto é, não conferem ao 

administrador nenhuma independência quanto à sua atuação, os gestores devem 

executar o comando nos exatos termos em que nestes instrumentos foram 

determinados. 

Também releva dizer que os casos de violação dos deveres de lealdade 

afastam a aplicação da Business Judgement Rule, visto que a regra tutela o gestor 

que agiu com cautela na tomada da decisão, visando satisfazer os interesses da 

Sociedade, e não os que possuírem conflitos de interesses com ela (o que será 

melhor elucidado no subtópico ‘2.3.3’). 

No que concerne aos requisitos dispostos na legislação portuguesa, é a 

redação do artigo 72, 2 do CSC: “A responsabilidade é excluída se alguma das 

pessoas referidas no número anterior provar que actuou em termos informados, 

livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de racionalidade 

empresarial”. 

Logo, os pressupostos apontados pela lei indicam que o gestor deve 

comprovar que atuou: a) em termos informados; b) livre de qualquer interesse 

pessoal; e c) segundo critérios de racionalidade empresarial. Para além dos três 

requisitos, a doutrina ainda acrescenta um quarto - também denominado de ‘pré-

requisito implícito’5, qual seja, ter havido uma decisão tomada . 

A propósito, como bem aponta Frada (2007, p. 19), “o efeito excludente de 

responsabilidade só se dá na presença cumulativa de todos os elementos 

                                                           
5 Nesse sentido, Ricardo Costa (2007) - Responsabilidade Dos Administradores e Business 

Judgment Rule. Em: AA. VV, Reformas do Código das Sociedades, Colóquios, n.º 3. Coimbra, Março 
de 2007. IDET. Almedina, Coimbra, p. 13. 
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constantes do art. 72, n.º 2 (...)”. De toda sorte, para melhor fixação do tema, 

abordaremos, a seguir, os requisitos, um a um, de forma sucinta. 

 

2.3.1 - Decisão tomada 

O primeiro preceito a ser examinado será o da decisão tomada. De acordo 

com Alves & Santos (2019, p. 697): “A decisão nada mais é que uma escolha entre 

diversas alternativas possíveis para a resolução de um problema específico. 

Portanto, a decisão é intrínseca à atividade de administração de empresas, seja ela 

organizacional ou negocial”. 

Assim, tendo por base os elementos e informações disponíveis, bem como as 

alternativas apresentadas, deve o gestor buscar aquela que melhor atenda aos 

interesses da sociedade, no intuito de efetivar o seu dever de administrar (Paulino, 

2017, p.7). 

Contudo, como bem salienta (Loureiro, 2016, p.106), “há decisões em que, 

no momento em que são tomadas, se afiguram como as melhores e mais 

adequadas. Porém, o cenário pode inverter-se e a decisão ser mal sucedida”. 

A partir disso, a constatação feita pela doutrina e pela jurisprudência é que a 

atividade dos gestores impõem-lhes uma atividade de meio, e não uma atividade 

de fim. Isto significa dizer que os administradores devem utilizar todos os 

elementos possíveis para tomar a melhor decisão e, desde que tenham sido 

cautelosos, ainda que o resultado não seja o esperado e ainda que tais condutas 

acarretem prejuízos à sociedade, poderá o gestor deixar de ser responsabilizado. 

Nas palavras de Brigagão (2017, p.38): “se o ambiente econômico em que 

atuam os administradores exige deles que tomem decisões ousadas, não seria 

coerente o ordenamento jurídico responsabilizá-los por erros cometidos de forma 

honesta”. 
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Para a adoção de uma deliberação cujos efeitos produzidos sejam positivos 

para a empresa - ou o mais próximo disso, esclarece Alves & Santos (2019, p.698) 

que a determinação do administrador deve ser cautelosa, devendo ser estudada 

toda a conjuntura que lhe é apresentada. Para mais, deve ter em conta também a 

situação da sociedade, de modo a agravá-la, se for o caso, de maneira mais ínfima 

possível. 

Portanto, é possível notar que o administrador deve empregar os melhores 

meios e toda a sua diligência e competência para alcançar, com mais acerto, o 

proveito pretendido, que beneficie a sociedade. Até porque, adotando o 

entendimento expresso por Ana Loureiro (2016, p.106), o “resultado da atividade 

pode não ser o mais desejado, mas deve se enquadrar dentro das alternativas 

normativamente admissíveis”. 

Segundo Coutinho de Abreu (2010, p.38), a decisão tomada consiste em uma 

conduta positiva (fazer algo) ou negativa (se abster de algo). Em acréscimo, 

referido autor clarifica que a simples omissão do administrador perante um 

assunto não é suficiente para considerar o ato como tendo sido uma decisão por 

ele adotada. 

De forma complementar, ministra Alexandre Couto Silva (2007, p. 195) que: 

“(...) as omissões não são protegidas pela regra, a menos que sejam resultantes de 

uma decisão de não agir”. E continua: “A decisão consciente de deixar de fazer é 

exercício válido de uma tomada de decisão e é protegida pela regra do business 

judgment. Entretanto, quando não há decisão consciente dos administradores de 

agir ou parar de agir, a regra não terá aplicação”. 

Sobre isso, salienta-se que a Regra da Decisão Negocial não se aplicará em 

cenários de fiscalização, inatividade ou quando houverem condutas de caráter 

não decisório. 
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Logo, associada à necessidade de que a decisão tenha sido adotada mediante 

a atuação discricionária e autônoma do administrador,  pode-se concluir que ela 

só será abrangida pela diretriz de exclusão de responsabilidade quando versar 

sobre deliberações relacionadas ao risco da atividade empresarial. Paula Dias 

Ferreira (2011, p.25) exemplifica tais decisões como sendo as que possuem caráter 

de “planificação, de investimento e desinvestimento, e de realização ou não de 

determinadas operações e negócios”. 

Destarte, percebe-se que, diante da instabilidade do mercado econômico em 

que atua, bem como dos riscos da atividade empresarial, o primeiro elemento que 

deve ser analisado para a aplicação da Business Judgement Rule é exatamente a 

existência ou não de uma decisão discricionária tomada pelo administrador e que 

tenha acarretado algum prejuízo patrimonial à Sociedade. 

 

2.3.2 - Atuação em termos informados 

Para Ricardo Costa (2007, p. 13), referido requisito assume “verdadeira 

regra(-obrigação) procedimental da decisão(-conduta)”. Isto significa dizer que 

no processo de tomar uma deliberação de fazer ou se abster de algo, o gestor deve, 

com cautela, analisar todas as informações suficientes e disponíveis naquele 

momento, de modo a respaldar e atestar o cumprimento do mínimo de diligência 

no exercício do dever de administrar. 

Sucede que, nem sempre, as noções e os dados são precisos, razoáveis e 

confiáveis. Não bastasse isso, muitas vezes os administradores devem ponderar os 

custos para a obtenção de tais informações, bem como o prazo exíguo para tomar 

determinada decisão - por vezes, incompatível com a vasta e exaustiva análise das 

circunstâncias -, ou, até mesmo, a limitação que possuem para empreenderem 

esforços nesse sentido (Frada, 2007, p. 13). 
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Para Mariana Figueiredo (2011, p. 44), os administradores devem ponderar: 

“a) a importância da decisão para a sociedade; b) o tempo que se dispôs para 

decidir; c) os custos de obtenção dessa informação; d) a confiança que (...) puder 

depositar nas pessoas que produziram a informação recebida; e) o 

enquadramento da decisão na gestão corrente ou na gestão extraordinária; e f) a 

situação económica-financeira da sociedade no momento da tomada de decisão”. 

Ainda no âmbito de aplicação desse critério, o gestor também deve se atentar 

para as normas procedimentais ao adotar determinado procedimento, de modo a 

não violar os deveres que lhes são inerentes. 

Segundo Rocha (2014, p.41), o cuidado na preparação da decisão, com a 

colheita de um mínimo de informações possíveis, visa que a deliberação seja 

tomada de maneira razoável, a partir de dados necessários e racionais. 

Nesse aspecto, registra-se que, a despeito de um dos elementos presentes no 

dever de cuidado disposto no item 1, alínea ‘a’ do artigo 64 do CSC ser, 

exatamente, o de ‘adotar providências razoáveis’, é primordial esclarecer que, 

desde que observados o mínimo de cautela e diligência, os administradores não 

serão culpabilizados para o caso de violarem esta obrigação (Figueiredo, 2011, p. 

29). Logo, se, ao tomar uma decisão, a mesma for compreendida como irrazoável, 

apesar de racional, o administrador não será responsabilizado. 

Desse modo, apesar de extremamente mutável e subjetiva diante do caso 

concreto, o gestor deverá adotar um mínimo de empenho para que tome uma 

decisão aceitável diante do cenário que circunda a deliberação, ainda que não seja 

a melhor dentre as apresentadas, sob pena de, por isto, ser responsabilizado. 

 

2.3.3 - Livre de qualquer interesse pessoal 

Ao tomar a decisão, o administrador não deve ter nenhum interesse direto 

ou indireto em adotá-la. A propósito, não só o gestor, como também pessoas a ele 

ligadas, não podem ter nenhuma situação de conflito de interesses com a 
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Sociedade, sob pena de a regra da Business Judgement Rule não ser aplicada. Para 

Pedro Caetano Nunes (2006, p. 24, apud Minhalma, 2017, p. 53), tais interesses 

podem ser, além de pessoais, também financeiros ou pecuniários. 

A propósito, é possível concluir que, ainda que diminuta, se houver situação 

que privilegie o gestor em prejuízo da Sociedade, o discernimento deste se 

encontrará prejudicado, o que, provavelmente, acarretará um dano (seja ele 

direto ou indireto) à empresa gerida (Silva, 2007, p. 195). 

Nesse ponto, consigna-se que os atos do gestor que priorizam a Sociedade 

em detrimento de suas próprias ambições decorrem do princípio da boa-fé. E diz-

se mais: a atuação do administrador, livre de qualquer interesse, atendendo às 

circunstâncias que sejam mais favoráveis à Sociedade, possui íntima ligação com 

o dever de lealdade. 

Para Coutinho de Abreu (2010, p. 25), “o dever (geral) de lealdade é definível 

como dever de os administradores exclusivamente terem em vista os interesses da 

sociedade e procurarem satisfazê-los, abstendo-se portanto de promover o seu 

próprio benefício ou interesses alheios”. 

Como forma de corroborar a necessidade de que a deliberação do gestor 

tenha sido adotada em proveito exclusivo da Sociedade, é assente na doutrina 

que, para além dos deveres legais específicos e contratuais, a violação do dever 

geral de lealdade também afasta a aplicação da Business Judgement Rule 

(Minhalma, 2017, p.54). 

Logo, diante da mínima possibilidade de atuar em conflito com a Sociedade, 

em benefício próprio ou de terceiros, deve o gestor se abster de tomar essa 

decisão, levando-se em conta e sempre preponderando o resultado que privilegie 

pura e tão somente a primeira. 
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2.3.4 - Critérios de racionalidade empresarial 

O último requisito, muito debatido na doutrina e na jurisprudência - em 

decorrência da difícil conceituação e de sua abstratividade, e que permite 

interpretações, por vezes, subjetivas (Ferreira, 2015, p. 55), é o da racionalidade. 

Aliás, o que se espera dos gestores é que eles atuem cautelosa e diligentemente no 

exercício de suas funções, tomando suas decisões de forma o mais razoável 

possível e sempre racional. 

Nesse sentido, impende consignar que a linha que distingue a racionalidade 

da razoabilidade é tênue, conforme ensina Ricardo Costa (2018, p.120) no 

seguinte excerto: “é na diferença entre o que está fora da razoabilidade mas ainda 

dentro da racionalidade que se confere o conhecido safe harbour que evita que o 

administrador incorra em responsabilidade”. 

Como dito alhures, ainda que a decisão adotada seja tida por irrazoável, ainda 

que ela culmine em prejuízo à Sociedade, apenas se a providência tomada pelo 

gestor for tida por irracional é que a Business Judgement Rule será afastada e os 

Tribunais poderão sindicalizar a conduta praticada, responsabilizando o 

administrador pelo dano causado. 

De acordo com Coutinho de Abreu (2010, pp.44 e 45), o critério da 

racionalidade em questão deve ser analisado perante fundamentos econômicos, 

seja por meio do ‘princípio da economia dos meios’, seja por meio do ‘princípio 

do máximo resultado’6. A propósito, este autor ainda defende a apreciação 

restritiva da norma, para o fim de se exigir do administrador apenas que 

demonstre não ter agido de forma irracional, isto é, “incompreensivelmente, sem 

qualquer explicação coerente” (2010, p.46). 

                                                           
6 Que, nas palavras do autor (Abreu, 2010, p. 45), “significa a consecução de um dado fim com o 

mínimo dispêndio de meios” e “a consecução, com dados meios, do máximo grau de realização do 
fim”, respectivamente. 
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Mas não só. Como defende Frada (2007, p.20), a conceituação vai muito 

além do critério econômico. Isso porque, para análise da racionalidade, é 

necessário que se verifique se o administrador desempenhou sua função de forma 

prudente, observando o respeito aos limites definidos tanto na lei quanto no 

estatuto, bem como de suas competências e do que lhe era exigido. 

Logo, o mínimo que se espera é que o gestor aja de modo cognoscível e 

fundamentado frente ao caso concreto (Ferreira, 2015, p. 55), de modo a tornar a 

decisão mais eficiente e econômica, especialmente adotando providências que 

não resultem na dissipação do patrimônio social, tampouco assumindo riscos 

desmedidos e irrefletidos. 

Para Câmara (2008, apud Franco, 2015, p. 32), os Tribunais terão de avaliar 

se a providência adotada pelo gestor se enquadra nos critérios de lógica 

empresarial, não lhes sendo permitida a análise de possíveis alternativas que se 

afiguravam melhor ao caso concreto. 

De forma conclusiva, defende Gomes (2015, p. 81) que o critério de 

racionalidade empresarial, “Em suma, trata-se de saber se, no inter decisional, 

foram adequadamente ponderadas todas as alternativas, os riscos inerentes, as 

vantagens e desvantagens ou se, pelo contrário, a decisão se baseou apenas no 

instinto ou na intuição do devedor ou se, pior ainda, traduziu a opção que lhe 

exigia menor esforço”. E continua: “Não se pretende, com isto, negar a 

importância do instituto e da intuição dos administradores e fiscalizadores para o 

sucesso da empresa. Simplesmente, por estar em causa a gestão de bens alheios 

(entendida agora em sentido amplo), deve o devedor sujeitar as conclusões 

decorrentes do seu instinto e intuição a um processo racional de confirmação” 

(Gomes, 2015, p. 81). 
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3- ANÁLISE CASO CONCRETO 

Como forma de ilustrar a aplicação do instituto da Business Judgement Rule 

em Portugal, impende referenciar no trabalho o Acórdão n.º 

5314/06.3TVLSB.L1-7, proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 11 de 

novembro de 2014, sob o qual serão tecidos sucintos comentários, cujo sumário 

se encontra colacionado: 

I - O art.72º, nº1, do CSC, contém os pressupostos exigidos, em geral, para 

a responsabilidade civil. 

II - Se o administrador provar que cumpriu as três condições mencionadas 

no nº2, do citado art.72º, demonstrará a licitude da sua conduta, na medida em 

que aí se concretiza uma causa de exclusão da responsabilidade. 

III - A sociedade demandante tem o ónus de provar os factos constitutivos 

do direito a indemnização (art.342º, nº1, do C.Civil), isto é, tem de provar que 

actos ou omissões ilícitos do administrador causaram danos ao património 

social. 

IV - O administrador só tem de provar que não teve culpa desde que se 

prove a violação de algum dos seus deveres legais ou contratuais, ou seja, a 

ilicitude de uma qualquer sua conduta, competindo à demandante, 

pretensamente lesada, a prova deste facto constitutivo da responsabilidade do 

demandado. 

V - O art.64º, do CSC, juntamente com o citado art.72º, nº2, não 

consagram mais do que uma obrigação de meios, podendo o gestor exonerar-

se da responsabilidade ainda que o resultado da sua actividade não tenha sido o 

mais desejado. 

VI - Os administradores estão obrigados a não dissipar o património social 

e a evitar riscos desmedidos, relevando aqui, no entanto, a competência técnica 

e a chamada «discricionariedade empresarial» dos administradores, pois que 

estes possuem o poder de escolha entre várias alternativas razoáveis de decisão. 



Larissa Paiva Franco e Coura A ‘Business Judgement Rule’ exclusão da responsabilidade civil do administrador 
 
 
 

 

 

 

| 714 ∙ DV11  
 

VII - Foi a este propósito que se desenvolveu a apelidada regra da 

decisão empresarial («business judgement rule»), nos termos da qual o 

mérito de certas decisões dos administradores não é julgado pelos tribunais 

com base em critérios de «razoabilidade», só devendo os mesmos ser 

civilmente responsáveis quando tais decisões forem consideradas 

«irracionais», isto é, incompreensíveis e sem qualquer explicação coerente. 

No vertente caso, a Sociedade ajuizou demanda indemnizatória em desfavor 

do administrador pelo período de gestão compreendido entre Julho de 2000 (data 

da constituição da empresa) e Fevereiro de 2006 (data em que o gestor efetivou a 

renúncia ao cargo), por atos praticados quando da tomada de decisões negociais. 

Ao que consta, o objeto social da empresa consiste na venda de máquinas 

industriais, assim como reparos e assistência técnica das mesmas. 

Segundo alegações iniciais da demandante, as condutas adotadas pelo réu 

causaram prejuízos diretos calculados na ordem de 907.923,23 €, além de outros 

danos que deveriam ser avaliados em sede de liquidação de sentença. Para além 

disso, pleitearam também que aos valores devidos fossem acrescidos juros e 

correção monetária, contados da data dos eventos danosos. 

As questões em discussão foram as seguintes: em primeiro lugar, a 

participação da empresa da Sociedade em determinada feira de exposição 

realizada em 2004, planejada pelo Conselho de Administração, na qual fora 

delegada ao réu gestor a atuação perante os fornecedores para que estes 

patrocinassem todos os custos que se teria com este evento. Os gastos 

empreendidos pela Sociedade nesta ocasião perfizeram o montante de 163.357,68 

€ e, não tendo o administrador logrado êxito no convencimento de coparticipação 

nos dispêndios totais dos provedores, fora causado à empresa um prejuízo 

patrimonial no valor de 100.124,74 €. 

O segundo fato diz respeito a uma provável negociação com um cliente, em 

que o administrador não só teria impedido a realização da transação, devolvendo-
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lhe o cheque inicialmente pago por aquele, como também teria intervindo para 

que o comprador tratasse da aquisição do equipamento diretamente com a 

fabricante. Assim, a Sociedade alega que houve violação do dever de lealdade, o 

que lhe causou danos no montante de 22.990,00 €. 

E a terceira circunstância é a alegação de que o gestor aplicou margens de 

lucro ou valores de venda dos produtos em quantias inferiores às determinadas 

por uma tabela padrão definida pela fornecedora, causando déficit patrimonial à 

Sociedade. 

A sentença proferida em 1ª instância deu procedência parcial à demanda, 

para o fim de condenar o réu, ora ex-gestor, ao pagamento de 102.216,93 € pelos 

prejuízos quantificados, especialmente por não ter demonstrado a atuação 

diligente na condução da gestão, bem como por outros danos a serem liquidados, 

correspondentes à indevida retenção de cheques e à suposta frustração de 

negócios realizadas pelo administrador. 

Já de acordo com a análise do Tribunal da Relação de Lisboa, constatou-se 

que a autora não logrou êxito em provar que o gestor incorreu na violação de seus 

deveres quando da ocorrência de tais fatos. Ao contrário, restou demonstrado que 

o gestor agiu com empenho e cautela no exercício de suas funções, atendendo aos 

interesses da Sociedade. 

O primeiro elemento que ficou rechaçado foi o que concerne ao dano 

patrimonial causado em razão da participação da empresa na feira de exposições, 

sem o custeio integral das despesas pelos fornecedores, cuja certificação ficou a 

cargo do administrador réu. Isso porque, como melhor desenvolvido pelo 

Tribunal ao longo do acórdão, ao ser delegado ao gestor a persuasão dos 

fabricantes para arcarem com todos os gastos despendidos pela empresa, ele tinha 

o dever de se utilizar de todos os meios possíveis para que assim fosse feito. 

Contudo, não é crível que lhe seja exigido o efetivo e satisfatório resultado. Assim, 

consolidou-se, mais uma vez, o entendimento de que os gestores possuem, 
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durante a atividade de administração, a obrigação de meio, e não de resultado. 

Logo, como não restou demonstrado que o administrador deixou de empreender 

todos os esforços para que esse objetivo fosse conquistado, cujo insucesso se deu 

por circunstâncias alheias à sua vontade, apesar de sua atuação diligente, não seria 

plausível a responsabilização do agente por tanto. 

O segundo fator que fora contraposto diz respeito à aplicação de taxas de 

comissões inferiores e valores de venda menores do que o contido na listagem da 

fornecedora que, no entendimento do Tribunal, não restou comprovado pela 

Sociedade em sua plenitude. Isso porque, de acordo com os elementos trazidos 

no processo, restou demonstrado que os negócios com os clientes só eram 

concluídos na presença e com o aval de um representante da fabricante, com o 

qual eram definidos, caso a caso, as margens de lucro e o preço de venda, tendo 

todos os demais administradores conhecimento sobre isto. Ademais, ficou 

constatado que a lista da fornecedora indicava tão somente valores de referência, 

e não porcentagens exatas de lucro - como havia argumentado a Sociedade 

demandante. 

E, em terceiro lugar, provou-se que o administrador não frustrou a realização 

do negócio intencionalmente, mas rescindiu a transação em razão dos demais 

membros do Conselho da Administração da Sociedade não terem aprovado a 

realização do ajuste naquela ocasião, motivo pelo qual o cliente final teria de fazê-

lo diretamente com o fornecedor, evidenciando, assim, o zelo e a diligência do 

administrador, ora réu, na condução dos negócios. 

E, não havendo razões para que os danos suportados pela Sociedade fossem 

atribuídos ao gestor, estando preenchidos os pressupostos determinados por lei, 

o instituto da Business Judgement Rule foi aplicado pelo Tribunal da Relação de 

Lisboa no vertente caso. 
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A propósito, como forma de sobrelevar os principais aspectos do acórdão em 

tela, é possível observar a consubstanciação dos seguintes elementos quanto à 

aplicação da Business Judgement Rule no presente caso prático: 

a) a Sociedade demandante não logrou êxito em comprovar o 

mínimo de fatos (atos ou omissões do gestor que causaram danos) que 

culminasse no direito de ser indenizada; 

b) principalmente em decorrência das provas testemunhais, o 

administrador comprovou a observância aos requisitos apontados no 

artigo 72, 2 do CSC, o que resultou na exclusão de sua responsabilidade; 

c) houve a conjugação dos artigos 64 e 72, 2 do CSC para 

reafirmarem que as obrigações dos administradores constituem atividade 

de meio, e não de resultado; 

d) os administradores só poderão ser responsabilizados se 

praticarem decisões consideradas irracionais, mas não se forem tidas por 

irrazoáveis. 

Assim, o Tribunal de 2ª instância julgou improcedente o recurso da 

Recorrente, ora Sociedade, para o fim de revogar a sentença recorrida nos termos 

atinentes à indenização e desonerar o administrador quanto à condenação do 

pagamento das quantias inicialmente apontadas. 

 

4- BREVES NOTAS SOBRE O INSTITUTO NO BRASIL 

Tal como em outros países, o Brasil também adota em seu ordenamento 

jurídico a Regra das Decisões Empresariais. Aliás, a diretriz se encontra disposta, 

principalmente, no artigo 159, §6º da Lei nº 6.404/1976, conhecida por ‘Lei das 

Sociedades Anônimas’, que, ipsis litteris, versa o seguinte: 
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Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da 

assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos 

prejuízos causados ao seu patrimônio. 

(...) 

§6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do 

administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse 

da companhia. 

 

A propósito, de acordo com Alves & Santos (2019, p.709), o preceito já vem 

sendo utilizado no Brasil, pelo menos em âmbito administrativo, desde 19877 pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Contudo, a maior crítica destes autores 

quanto ao dispositivo acima trasladado é o fato de o §6º do artigo 159 da Lei das 

S/A não indicar, com precisão, todos os pressupostos para a caracterização da 

Business Judgement Rule (2019, p.710). 

Tais autores defendem uma interpretação metódica do instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro, conjugando a leitura do artigo supramencionado 

com outros artigos, no intuito de se conquistar a completude do preceito. 

Assim, a caracterização dos requisitos, com consequentes remissões dos 

dispositivos na aludida legislação brasileira, são: a) a decisão tomada; b) o 

desinteresse e independência (artigos 154, caput e §1º8 e 1569, todos da Lei S/A); 

                                                           
7 Mediante processos administrativos sancionadores da CVM. 

8 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social 
da empresa. 

§1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os 
mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o 
elegeram, faltar a esses deveres. 

9 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse 
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais 
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c) a diligência (artigo 15310 da Lei S/A); e d) a boa-fé (artigos 15511 e 158, incisos 

I e II12, todos da Lei S/A) (Alves & Santos, 2019,  pp. 711 e 712). 

Apesar disso, é inegável que a recepção do instituto pelo Brasil tem por 

escopo a proteção dos administradores, permitindo-lhes atuarem de maneira 

mais arriscada e inovadora (Sabongi & Hentz, 2016, p. 5). Ademais, afirma Neto 

(2015, p.9) que, no que diz respeito às decisões tomadas quando do exercício da 

função de gestor de uma empresa, o regramento se encaixa perfeitamente ao 

sistema jurídico brasileiro de responsabilidade civil . 

Assim, é possível afirmar que, feitas as devidas adaptações de modo a atender 

os interesses e a realidade do país, a Regra da Decisão Empresarial foi claramente 

                                                           
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de 
reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 

10 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado 
e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 
negócios. 

11 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus 
negócios, sendo-lhe vedado: 

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as 
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; 

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de 
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da 
companhia; 

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que 
esta tencione adquirir. 

§1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer 
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão 
do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado 
valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de 
valores mobiliários. 

12 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em 
nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos 
prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 
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recepcionada pelo sistema legislativo do Brasil, e tem por principal elemento a 

boa-fé. Aliás, a boa-fé é, inclusive, presumida no ordenamento brasileiro (Silva, 

2007, apud Neto, 2015, pp. 14 e 16), especialmente em razão da aplicação dos 

princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla 

defesa (Alves & Santos, 2019,  p. 712). 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto ao longo deste trabalho, a Business Judgement Rule corresponde 

a um preceito do Direito Societário, segundo o qual são excluídas as 

responsabilidades dos gestores das Sociedades quando estes, ao adotarem suas 

decisões, atuarem de forma bem informada, sem nenhum interesse e de acordo 

com os critérios de racionalidade empresarial. 

Oriunda de um questionamento e inicialmente desenvolvida e 

fundamentada em âmbito jurisprudencial, a Regra das Decisões Empresariais foi 

importada para diversos ordenamentos jurídicos, tendo sofrido pequenas 

adaptações em razão desta circunstância, no intuito de se subsumir aos interesses 

e à realidade fática de cada Estado. 

Assim, por todo o exposto, é indubitável que o instituto em questão é de 

grande relevo para o mundo jurídico, principalmente no âmbito de aplicação das 

medidas de Corporate Governance, uma vez que permite aos gestores a condução 

das estratégias comerciais de forma mais livre, autônoma, ousada e inovadora. A 

propósito, em sua generalidade, isto têm resultado em uma maior obtenção de 

lucros por parte das empresas, além de incentivar a economia com a fomentação 

do mercado. 
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RESUMO: 

Da correcta comunicação das decisões judiciais e respectivos 
procedimentos resulta a sua compreensão para os destinatários, 
compreensão essa, absolutamente essencial ao reconhecimento 
da legitimidade do poder soberano em causa. 

Urge hoje, mais do que nunca, prestar contas ao cidadão e 
aproximá-lo da “sua” justiça. 

 

  

                                                           
(*) Trabalho efectuado no âmbito do III Curso de Formação Específico para o exercício de funções 
de Presidente do Tribunal, de Magistrado do Ministério Público Coordenador e de Administrador 
Judiciário em 23.10.2020 
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I. Introdução 

A comunicação é a seiva de qualquer instituição, permitindo e regulando o 

bom funcionamento interno dos vários órgãos que a compõem. De igual 

importância e deveras mais desafiante, é o uso externo da comunicação por parte 

de órgãos de soberania como os tribunais de forma a firmar as raízes da sua 

legitimidade. 

A comunicação pressupõe sempre meios, contidos ou paralelos ao sistema 

judicial, para a efetuar. Estes possuem formatos divergentes e linguagens próprias 

usadas para maximizar a utilidade e compreensão do conteúdo pelo destinatário.  

Requerem assim uma consciência do tipo, quantidade, e estrutura da 

informação que deve ser transmitida a estes meios de forma a maximizar o 

benefício estratégico institucional enquanto porta voz da Justiça. 

Cada modo e meio de comunicação tem o seu ‘ritmo’, tornando uns mais ou 

menos apropriados e capazes de captar e transmitir fielmente certas práticas e 

processos internos e/ou exclusivos à Justiça, pois ela própria tem o seu tempo e 

características que a distinguem, quer de outros órgãos de Estado, quer de 

organizações e instituições da sociedade civil, quer daquelas com que o cidadão 

mais frequentemente se depara na sua vida diária. 

A comunicação pode e deve servir para desbastar essa camada de 

impenetrabilidade da Justiça, colocando assim o ônus de comunicar aos pés dos 

próprios Tribunais e dos seus corpos administrativos e disciplinares como o 

Conselho Superior da Magistratura.  

Este trabalho pretende ser um contributo para a discussão do tema. 

Com base na história recente da relação entre a Justiça, a Comunicação Social 

e a Sociedade, sobre as mais importantes questões - éticas, legais, e práticas - que 

rodeiam este assunto e definem os parâmetros da discussão em seu redor, das 
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decisões e projetos institucionais, e da realidade da comunicação dos assuntos da 

Justiça.  

Finalmente, irá ser abordado o papel oa Juíz Presidente da Comarca enquanto 

gerente da comunicação e da imagem do seu Tribunal especificamente, como um 

representante da Justiça em geral na sociedade, e como o um elemento 

comunicativo de ligação fulcral entre os vários corpos, níveis, e instituições 

internas e externas à Justiça. 

 

II. Prestar Contas e a Comunicação Social 

“Prestar contas” é essencial para a manutenção da confiança pública e logo a 

legitimidade, bem como um dever de quaisquer autoridades públicas.1 

No entanto, a vasta maioria da informação consumida pelo cidadão sobre 

tópicos da Justiça, é transmitida por media externos (jornais, televisão, redes 

sociais), liderando assim a criação de opiniões da sociedade sobre a instituição. 

Existe um risco considerável na situação descrita acima: a Comunicação Social é 

governada fundamentalmente pelas forças do mercado, indiferentes quanto à 

qualidade ou validade do ‘escrutínio’ de quem ou do que for (ou falta do mesmo 

quando necessário).  

No entanto, os próprios profissionais do jornalismo devem seguir um código 

deontológico2 que inclua a presunção de inocência, a proteção da privacidade das 

vítimas de crimes sexuais, não falarem ou escreverem daquilo que não sabem. 

Devem ser vigilantes dos cidadãos, responsáveis e informados, mas nunca 

ignorantes face às suas responsabilidades para com o público e as instituições que 

                                                           
1 (Lei n.º 43/90 de 10 de Agosto, alterada pelas Leis n.º 6/93, de 1 de março, n.º 15/2003, de 4 

de junho, e n.º 45/2007, de 24 de agosto) 

2 Aprovado no 4º Congresso dos Jornalistas a 15 de janeiro de 2017 e confirmado em Referendo 
realizado a 26, 27 e 28 de outubro de 2017 
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escrutinam, tendo eles próprios de prestar contas e de ser alvo de escrutínio dos 

seus pares e de externos.  

Existe um risco para a sociedade e para a própria Justiça em isolar-se de tal 

forma que impossibilita vários processos necessários para garantir a sua 

legitimidade. Algo que pode criar certos vícios que devem ser evitados de forma a 

não ‘brincar’ com a Comunicação Social e por extensão com a Sociedade sobre 

matérias onde precisão, eficácia e maturidade institucional ao nível da 

comunicação devem ser tomadas como garantidas.  

Face ao acima exposto, é de importância e da responsabilidade das comarcas 

e doutros espaços físicos da justiça demonstrar à Comunicação Social e à sociedade 

a inclusão que lhes é devida até na organização de tais espaços.  

Deve ser disponibilizada uma sala em cada Comarca para a imprensa, servindo 

de ‘base’. No entanto, essa base não impede que, dadas as realidades da profissão, 

os jornalistas ocupem as áreas comuns e outros espaços.  

‘Encurralar’ os jornalistas, não é de todo desejável. Quando é visto como 

necessário pelas figuras competentes e especialmente quando pedido 

explicitamente pelas partes envolvidas, é sempre mais simples e geralmente 

aconselhável remover as partes em questão de espaços que possam ser ocupados 

pelos jornalistas, movimentando-as de forma a evitar contacto com a 

Comunicação Social.  

Para facilitar este processo e garantir a compreensão da mesma, será também 

necessário haver frequentes reuniões informativas entre um representante do 

tribunal e os jornalistas para informar e definir conjunta e previamente aquilo que 

pode/vai ser transmitido pelo tribunal. 
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III. Linguagem e Legitimidade  

 É claro que os magistrados podem e devem comunicar com os jornalistas e 

devem fazê-lo de uma uma forma competente, equilibrada e oportuna com um 

bom sentido para aquilo que é importante e estratégico de se comunicar, 

utilizando uma linguagem compreensível e consciente dos meios por qual a 

mensagem será transmitida.  

Peter Singer, em Ética no Mundo Real respondeu à descrição do seu trabalho 

como ‘acessível’ e não necessariamente de um nível académico assim: “Creio que 

aquilo que não pode ser dito de forma clara, não é pensado de forma clara.” 

Aplicado ao contexto da comunicação da Justiça, este aforismo diz-nos que o 

“juridiquês” como tem vindo a ser chamado o uso age não como uma ferramenta 

esclarecedora e inviolável mas como um factor deslegitimador. Dito de outra 

forma, a linguagem utilizada deve ser simples e esclarecedora e atenta à sua função 

consoante os seus utilizadores e os destinatários.  

No contexto judicial, a linguagem da lei deve ser compreensível de forma a 

maximizar a compreensibilidade e logo a exigibilidade de cumprimento da mesma 

por parte dos cidadãos. Só dessa forma podemos esperar que a Justiça tenha 

realmente a capacidade de ser preventiva, persuasiva e reguladora.  

No que toca à linguagem jurídica, o dever de formular e fundamentar de forma 

compreensiva e compreensível quaisquer decisões de relevo durante um processo 

exige à Justiça uma série de atos comunicacionais personalizados às características 

e necessidades de todos, com ou sem representação por parte de advogados.  

No contexto de uma sociedade democrática de acordo com o consenso dos 

membros do Conselho da Europa, é exigido à Justiça uma manutenção da relação 

entre ela e os cidadãos independentemente do nível de formação dos mesmos ou 

de necessidades especiais que possam ter; uma atitude inclusiva com vista a uma 

Justiça credível e eficaz no uso do seu poder institucional.  
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Pelo esquema do Ordenamento Jurídico, qualquer poder que seja exercido 

pela Justiça, é-lhe assim conferido pela Constituição, que por si mesmo deriva a 

sua legitimidade do povo que participou democraticamente na sua composição e 

ratificação diretamente ou via corpos legislativos diretamente eleitos.  

Daqui parte uma coleção de direitos que garantem o conhecimento, o espaço 

e tempo para o escrutínio, o acompanhamento e debate informado por parte dos 

cidadãos em tudo aquilo que é da Justiça até às opções legislativas e regras 

processuais pelas quais ela é feita e às quais ela logicamente é submetida.  

Os atos comunicacionais de qualquer processo da Justiça que permitem esta 

formulação e fundamentação compreensiva em praça pública servem um papel 

endoprocessual que permite a verificação dos movimentos do processo por todas 

as partes interessadas, permitindo às queixosas o recurso que por estes 

comunicados (a nível interno) terá uma base para se revelar divergente ou 

concordante.  

Finalmente, chegamos à “transparência” que deve ser o valor base de todos 

estes processos de prestação de contas que façam uso de uma linguagem 

apropriada à manutenção da legitimidade para com a sociedade. 

 

IV. Ser Sucinto e Estratégico 

De importância é também a cultivação da habilidade de um magistrado ou 

qualquer porta-voz da Justiça em ser sucinto e capaz de perceber que partes do seu 

discurso serão mostradas e citadas pelos meios de comunicação social.  

Estas são por norma os excertos das poucas palavras mais captantes por serem 

particularmente impactantes (de forma positiva ou negativa do ponto de vista 

estratégico da Justiça).  
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Quanto mais palavras são usadas, menos provável se torna que o conteúdo de 

verdadeira importância estratégica seja comunicado e logo é de aí que parte a 

necessidade de ser sucinto.  

No entanto, a linguagem não se mede apenas pelas palavras; é preciso ter em 

conta os aspetos visuais e subverbais. Meros segundos capturados de um 

magistrado a falar de forma relutante enquanto se dirige para dentro de um 

automóvel ou de um edifício transmitem uma imagem equivalente a uma frase mal 

conseguida ou uma resposta inoportuna.  

Pára-se para falar, ou então não se fala! 

Informa-se com antecedência sobre o local, a forma, o porta-voz de qualquer 

informação que tenha sido aprovada pelas pessoas encarregues de ser transmitida; 

prepara-se um texto curto caso necessário, mas nunca se mostra dependência do 

mesmo; escolhe-se um enquadramento visual de primeiro plano apropriado à 

ocasião; começa-se pela informação estrategicamente importante e poupa-se nos 

detalhes; entrega-se respostas curtas e televisivas que deixem claro em tão poucas 

palavras quanto possível o sentido da informação e a intenção com que ela é 

comunicada; e, finalmente, não se permite que haja espaço para dúvida ou para 

‘preencher os buracos’ por parte da Comunicação Social’ retificando-se 

informação errada quando esta se espalha e enquadrando a realidade do processo 

de uma forma credível e informativa de forma a impedir a subversão por parte dos 

meios de comunicação da realidade de qualquer processo.  

Em situações mais privadas e individuais como as de uma entrevista a um meio 

de comunicação, é necessário manter um tom respeitoso, provendo informação de 

forma equilibrada e sempre com base na verdade. Adicionalmente, é também 

preciso ter consciência do facto que informações podem ser entregues enquanto 

fonte jornalística com ou sem atribuição pessoal (on ou off the record) e usar esse 

facto de forma a maximizar a credibilidade da informação comunicada e a boa 

imagem do próprio entrevistado e logo da Justiça.  
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É conveniente também ter em conta e perguntar o género jornalístico seguido 

geralmente pela entidade entrevistadora e perceber que tipo de texto será 

produzido com a informação dada. Quanto mais provável a eventual existência de 

citações diretas como em forma de entrevista, mais cuidado se deve ter com o uso 

das palavras e mais conveniente é que respostas sejam entregues por escrito de 

forma a que tenham um maior grau de exatidão. 

Numa entrevista que seja feita em direto na televisão deve-se evitar levar mais 

do que breves apontamentos, começar pelo essencial e nunca elaborar demasiado 

sobre detalhes que não sejam explicitamente perguntados. Deve-se construir frases 

curtas e expressivas, olhando para o entrevistador. Quanto à rádio, o mesmo se 

aplica no que toca ao conteúdo e forma da informação entregue mas pede-se um 

cuidado acrescentado com o uso das palavras, evitando silêncios prolongados. Em 

qualquer situação, deve-se comunicar com base em objetivos, falando-se 

geralmente sobre áreas, e tendo-se consciência dos diferentes modos de 

comunicação e tentando adaptar a informação a um estilo jornalístico, 

preferivelmente com um ângulo de questionamento combinado anteriormente de 

forma a facilitar a preparação por parte do entrevistado. 

 

V. Segredo de Justiça e Fugas de Informação 

Existem situações, no entanto, onde a informação importante não é 

estrategicamente conveniente ou de todo passível de ser comunicada. O processo 

penal é público, ressalvadas as exceções previstas na lei.3  

A estas exceções são dadas o termo de Segredo de Justiça que é previsto ao 

abrigo do Artigo 86 do Código de Processo Penal e geralmente são mantidas pelo 

                                                           
3 (Ao abrigo do Artigo 86.º nº1 do Código de Processo Penal) 
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Ministério Público quando entendido que é apropriado.4 De que maneira for, cabe 

ao Juiz do processo o quem for que tenha de informar a comunicar de forma 

esclarecedora mas abstrata de forma a não quebrar segredo de justiça. 

Apesar da conveniência do segredo de justiça, nunca se deve deixar que as 

exceções previstas relativamente ao mesmo se tornem na norma. O juiz do 

processo/visado tem que gerir e trabalhar a informação que pode ou não ser 

transmitida, recebendo quanto apoio for necessário e apropriado à eventual 

sensitividade especial do seu caso sempre com a visão institucional na sua 

consciência.  

Casos de maior sensibilidade como aqueles que envolvem crimes contra a paz, 

humanidade, o Estado bem como crimes particularmente capazes de criar 

polémica nas áreas da política, finanças, desporto; corrupção violência doméstica, 

cybercrime, fogos, terrorismo e outras matérias mediáticas, não raras vezes são 

objecto de discussão pública antes de o deverem ter sido. 

Em qualquer caso, como em qualquer navio, deve ser controlado o ‘peso’ da 

carga que leva, libertando ao mar o quanto necessário para o sustentar perante as 

condições do ‘mar’ sendo elas mais ou menos previsíveis.  

E, como em qualquer navio, evitar fugas e estancá-las dentro do possível, 

reagindo prontamente e com o máximo de respeito pelas horas e ritmos da 

imprensa (marcando comunicados para bem antes do começo dos jornais 

televisivos e dentro do horário normal de uma redação, por exemplo) deve ser 

sempre uma prioridade do esforço comunicativo de um Tribunal. Quando se 

marcam tais comunicados, para além da importância de que aconteçam 

precisamente à hora marcada para facilitar a inclusão da informação provida 

                                                           
4 Salvo uma decisão positiva do juiz de instrução quanto a um requerimento de uma das partes 

para que o segredo de justiça seja levantado ao abrigo do número 5 do Artigo 86. 
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dentro dos horários limitados da imprensa, é também necessário conhecer a 

estrutura básica de textos de uma press-release, especialmente se for por escrito.  

A informação, para além de estar altamente sintetizada e escrita numa 

linguagem clara como já foi elaborado, deve ser acompanhado por uma introdução 

que capricha a atenção do ouvinte/leitor, com citação direta de factos e estatísticas 

relevantes ao processo e deixando sempre explícito o contacto (nome e telefone a 

utilizar) de quem possa ser contactado pela Comunicação Social para clarificar e 

eventualmente responder a questões pertinentes que possam ter sobre o processo 

em questão. Idealmente, deve ser um texto composto por um título que explicite 

exatamente o que aconteceu (acusação, arquivamento, condenação, decisão de 

recurso); que departamento do Ministério Público é responsável por tal; o que este 

fez especificamente e de que crimes se trata o processo em questão; quando e/ou 

onde aconteceu; quem coadjuvou com o Ministério Público; as medidas de coação 

eventualmente utilizadas; a complexidade do processo em questão e a razão pela 

qual o comunicado foi transmitido no momento em que foi transmitido. 

No que toca aos processos ainda em investigação, deve sempre haver 

articulação com os órgãos de polícia criminal quanto à informação que pode e deve 

ser comunicada. 

Existem muitas vezes pessoas dispostas a falar, com ou sem atribuição 

relativamente a processos onde a informação que já tenha sido transmitido ao 

público não satisfaz de forma considerável as exigências do Quarto Poder. Por isso 

é vital garantir comunicados regulares, acompanhar o trabalho jornalístico, e 

inclusão dentro do possível da imprensa (inclusive dentro dos espaços físicos do 

tribunal como já elaborado). 
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VI. Segurança e Pressão 

A transmissão de qualquer informação por parte da Justiça deve ser sempre 

feita de forma convicta, com precisão, propriedade e rigor jurídico. No entanto, 

existem certas realidades dos casos que têm vindo a atrair atenção mediática que 

são incontornáveis e devem ser tomados em conta.  

À medida que a atenção do público, com o desenvolvimento democrático do 

país e dos seus próprios cidadãos, se vira dos simples crimes de rua para aqueles 

praticados por figuras “importantes” e com verdadeiro poder e influência, a nível 

político, financeiro, ou cultural, vai-se perdendo parcial ou totalmente a 

cooperação de outros órgãos de soberania que podem não ter tanto interesse em 

que os seus assuntos mais embaraçosos sejam expostos à luz do dia com a força e 

legitimidade da voz da lei e da Justiça.  

É claro que, devido aos incentivos já mencionados, também é realmente 

incontornável que se perca cooperação, amigabilidade, e muitas vezes interesse 

por parte da Comunicação Social quando se trata de casos ou processos que não 

reflitam bem sobre qualquer indivíduo ou organização a quem ela própria pode 

estar sujeita a nível cultural e até mesmo subsidiária ao nível político e financeiro.  

Estas autoridades que não têm por norma quaisquer tipo de processo de 

eleição aberto ao público, naturalmente tendem a fazer tudo dentro do possível 

para evitar que haja um meio de comunicação que ligue as suas alegadas infrações 

e o público.  

Muitas vezes, a Justiça é alvo daquilo que Pedro Bacelar de Vasconcelos em A 

Crise da Justiça em Portugal chama de ‘pressão ilegítima’ por parte da 

Comunicação Social que ganha assim um acrescido controlo social ao ‘aproximar-

se’ dos cidadãos retoricamente com vista a deslegitimar a Justiça, sabendo que 

características fundamentais dos órgãos da mesma muitas vezes impedem uma 
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resposta imediata capaz de interromper e controlar a propagação de informação 

errada quanto aos processos da mesma.  

Dado o acima exposto, é difícil mas ainda assim necessário manter uma 

relação de trabalho entre a Justiça e a Comunicação Social, dado o perigo acrescido 

já mencionado de deixar que a última ‘preencha buracos’ com demasiada 

frequência e consequentemente produza notícias completamente desajustadas da 

realidade.  

Como explicitado na Declaração de Princípios e acordo de órgãos de 

comunicação social relativo à cobertura de processos judiciais, deve-se reconhecer 

que existem limites constitucionais e legais que, perante o direito à informação e 

de ser informado, salvaguardam outros direitos, liberdades, e garantias a qualquer 

cidadão; precisamente um que componha uma parte de um processo capaz e 

provável de atrair atenção mediática.  

Dito de outra forma, a Justiça não só tem o seu tempo próprio mas como tem 

o direito a tê-lo, de acordo com os limites legais das intervenções públicas em 

qualquer processo da Justiça. 

 

VII. Websites do Conselho Superior de Magistratura e das Comarcas 

O Website do Conselho Superior de Magistratura foi criado em 2003, numa 

fase dianteira do uso da Internet como meio de comunicação, seguindo a Justiça 

os passos do mundo académico. É pertinente o facto do crescimento (lento mas 

consistente) do uso público da Internet em Portugal após o ano de 1994 com o 

seminário “Portugal na Internet”, tendo as primeiras ofertas de adesão para os 

vulgos utilizadores surgindo nos dois anos que o seguiram. 



Data Venia Comunicar Justamente a Justiça 
 

 

 

 

 

DV11 ∙ 737 | 
 

A renovação do website do CSM de 2005 melhorou a funcionalidade geral da 

plataforma e, na altura, ambicionava criar uma secção de “Serviços ao Cidadão”5, 

destinada a receber e responder a questões que qualquer cidadão quisesse colocar 

ao CSM; bem como queixas relativamente a processos judiciais e magistrados, para 

serem apresentadas ao Vogal competente. Apesar de não ter sido concretizada (em 

2005) devido à dificuldade e/ou impossibilidade de automatizar este processo 

suficientemente para que o custo (especialmente em recursos humanos) fosso 

comportável, a inclusão da ideia assinalou uma intenção inicial de transmitir 

assuntos de Justiça diretamente ao cidadão, profissional ou leigo, sem a 

necessidade de um intermediário.   

Subsequentes renovações dos portais informáticos da Justiça melhoraram a 

aparência estética da plataforma online do CSM, adoptaram ideias e recursos 

presentes nos portais equivalentes de outros países, disponibilizaram um sistema 

de menus mais intuitivos e com tradução disponível e criaram um feed de notícias 

relacionadas com os casos que incitam mais interesse público.  

Em termos do próprio conteúdo, por várias decisões como da deliberação do 

plenário de Maio de 2015, definiu-se as condições de divulgação de deliberações 

do CSM e atos de comunicação do CSM com base nos princípios acima referidos 

de acessibilidade, compressibilidade, e transparência.  

Divulgam-se as decisões do Plenário e Permanente, publicando as respectivas 

actas. Divulgam-se também despachos do Vice-Presidente e vogais, intervenções 

públicas do CSM, reuniões com instituições e órgãos nacionais bem com relações 

com entidades estrangeiras, etc…  

Tudo isto, atendendo à privacidade, sigilo e outros direitos dos interessados e 

à manutenção da ordem pública; por exemplo omitindo os indivíduos visados em 

casos/processos disciplinares salvo interesse preponderante. Finalmente, esta 

                                                           
5 (Circular nº136/2005) 
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informação é, resumidamente, publicada no website do CSM e integralmente na 

plataforma Iudex após a acta. 

 

VIII. Gabinete de Comunicação e o Papel do/a Juiz Presidente 

A necessidade da criação de um gabinete de comunicação partiu dos simples, 

mas incontornáveis factos aritméticos daquilo que eram e são as necessidades 

comunicativas da Justiça. Mais de 1700 juízes de primeira instância, 23 juízes 

presidentes, 21 inspetores judiciais, membros de júris de concursos curriculares, 

etc…  

Dados estes valores, é natural que questões de elevada especificidade que são 

recebidas pelo CSM não tenham uma resposta que seja simultaneamente rápida de 

obter e comunicar e ao mesmo tempo fidedigna.  

De facto, até os procedimentos mais recentes que derivam logicamente da 

inclusão do correio eletrónico e outros meios de comunicação efetivamente 

instantânea na vida diária e profissional de todas as partes envolvidas têm-se 

demonstrado demasiado lentos e trabalhosos perante o tempo limite do jornalista.  

Afinal, informação complexa como aquela que frequentemente é produzida 

durante a maior parte dos casos e processos que sejam de particular interesse, não 

é passível de ser comunicada no seu estado ‘bruto’. Esta tem de ser trabalhada 

como já foi elaborado e este processo é dispendioso tanto de tempo como de 

recursos humanos.  

Adicionalmente, os magistrados, particularmente aqueles com maior 

antiguidade, nunca foram ensinados a comunicar da maneira como hoje se espera 

que eles façam com o mínimo de atraso e falta de precisão técnica, cumprindo as 

necessidades e atualizações diárias da comunicação dentro e fora do sistema 

judiciário. 
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Com a conceção deste Gabinete, procurou-se encontrar uma solução para 

esta falta de adequação dos canais de informação tradicionais para servir de ponto 

de ligação entre todos os Juízes, os órgãos de comunicação social, e o público em 

geral.  

Este seria um órgão com a capacidade de comunicar com vista a ajudar os 

outros a fazer os mesmo, que conheça as redações e os estúdios, que conheça as 

múltiplas linguagens já mencionadas, com a capacidade de decodificar a linguagem 

jurídica e, consequentemente, composta por profissionais da imprensa com uma 

formação em direito; por pessoas com um sexto sentido e compreensão inerente 

da comunicação social e simultaneamente capazes de compreender a teoria e a 

abstração dos tribunais, fazendo tudo isto de uma maneira centralizada e ao 

mesmo tempo ágil. 

Em 2007 foi integrado como parte da Lei de Organização do Conselho 

Superior de Magistratura6 a criação (que não se concretizou 

contemporaneamente) de um Gabinete de Comunicação composto por pelo 

menos dois elementos com experiência e/ou formação na área da Comunicação 

Social. Como não foi implementado, uma comunicação ad hoc e sem a 

centralização ou generalização necessária continuou a ocorrer.  

Em Abril de 2015, sobre proposta da então Chefe de Gabinete, o então Vice 

Presidente do CSM elaborou um plano de comunicação, aprovado em plenário em 

Junho do mesmo ano. Este plano pretendia “assegurar a prestação de informação 

institucional e de resposta solicitações correntes ou excepcionais, apoiando a 

comunicação dos tribunais, sob solicitação dos juízes ou dos órgãos de gestão.” 

Este plano foi elaborado com base nos valores do direito à informação, o dever de 

informar, da transparência e da prestação de contas, e com referência ao artigo 

217º nº1 da Constituição da República Portuguesa e os artigos 153º e 155º da lei 

                                                           
6 (Artigo 18º nº. 3 da Lei nº36/2007 de 14/08) 
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orgânica do sistema judiciário e à competência do CSM de gerir e disciplinar a 

magistratura judicial e acompanhar a atividade dos tribunais.  

Este plano de comunicação ressuscitou a ideia do Gabinete de Comunicação, 

conferindo ao mesmo competências (com base na mesma lei7 acima mencionada) 

de gerir as relações institucionais da Justiça e os estudos e planeamento de 

articulação do CSM, da comunicação social e dos cidadãos. Conferiu também as 

competências de atender tanto ao público como à comunicação social; prestar de 

informação solicitada ao CSM sobre o funcionamento e trâmites processuais dos 

tribunais; filtrar e estudar queixas, críticas, e sugestões sobre o funcionamento dos 

tribunais; cumprir um serviço de assessoria para a Justiça relativamente à 

Comunicação Social; ser um meio de difusão das deliberações do CSM; ser um 

centro de pesquisa e desenvolvimento quanto à contínua divulgação de 

informação dos Tribunais e do CSM; recolher e analisar informação relativa ao 

CSM, Tribunais, e administração jurídica; produzir um boletim informativo para 

uso do CSM e produzir um relatório semestral de questões pertinentes ao 

funcionamento da Justiça para ser divulgada internamente para análise e 

elaboração de propostas de ação.  

Eventualmente, o procedimento concursal de dois técnicos superiores para 

este gabinete foi incluído no orçamento de 2020 com a Dr.ª Inês David Bastos, uma 

jornalista com formação em Direito, tendo sido escolhida como assessora do 

Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e Membros, integrando assim o Gabinete 

de Comunicação, Relações Institucionais, Estudos e Planeamento.  

Finalmente criado, é importante que qualquer Juiz Presidente da Comarca 

perceba o seu papel enquanto responsáveis pela informação com consciência dos 

canais de comunicação, visão, valores, diretrizes, etc… relevantes à nova 

                                                           
7 (Artigo 18º nº. 4 da Lei nº36/2007 de 14/08) 



Data Venia Comunicar Justamente a Justiça 
 

 

 

 

 

DV11 ∙ 741 | 
 

organização e centralização perante a existência deste gabinete e das outras 

medidas constatadas no plano de comunicação.  

No que toca às suas responsabilidades, qualquer comarca deve fazer constar 

no site do CSM os seus contactos e modos de prestação de informação, 

estabelecendo procedimentos adequados com base na urgência (ou falta) de 

qualquer pedido que receba, e delineando na mesma plataforma a qual 

procedimento um membro da comunicação social se deve dirigir dado o respetivo 

nível de urgência do seu contacto.  

Quanto às diretrizes, é imperioso assegurar a igualdade do tratamento da 

comunicação social quanto ao seu acesso de forma a preservar a imagem de 

independência como parte do caráter institucional da Justiça, acautelado às 

necessidades na comunicação com diferentes destinatários/públicos-alvo e 

respeitando a proteção dos direitos pessoais, a dimensão e independência judicial.  

O/A Juiz Presidente deve também articular com o CSM, pedindo ajuda ao 

mesmo, e melhorar por prática e por meios a comunicação entre os mesmos.  

Torna-se assim um trabalho cooperativo de prestação de informação interna 

entre o Gabinete, a JP e o CSM; além da cooperação, a atualidade, a eficiência, o 

serviço público, ética, proatividade, isenção, transparência e responsabilidade 

social devem também ser os valores base que guiam as partes nesta atividade 

contínua e adaptada e preparada para as necessidades de qualquer altura, incluindo 

de crise; algo que exige uma auto estrada informacional que liga os funcionários, 

os membros do CSM, os quadros dirigentes e membros dos gabinetes 

internamente e a sociedade, os órgãos de soberania e de sociedade civil, os meios 

de comunicação, profissionais forenses, e outras autoridades e organismos 

públicos. 

Este esforço coletivo determina ações com vista a cumprir os objetivos da 

visão do plano de comunicação com base nos valores já referidos, desenvolvendo 
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os canais de comunicação em permanente atualização de informação, diagnóstico 

de problemas, e identificação de necessidades dos tribunais e do CSM em tempo 

útil produzindo informação trabalhada de forma a evitar a dissincronia, tudo em 

combinação com a assessoria de comunicação. 

Para este fim, é vital a existência de fácil acesso ao correio eletrónico e outros 

contatos dos coordenadores e porta-vozes nomeados bem como participação ativa 

e presente nos meios convencionados com a comunicação social. O CSM e os 

Juízes Presidente têm assim a obrigação de servirem como fontes internas que 

impeçam, utilizando os métodos já discutidos em parágrafos anteriores, ‘surpresas’ 

ao nível da informação exposta ao público, trabalhando por antecipação e não só 

por reação.  

 

IX. Conclusão e Reflexão 

Para a manutenção do bom funcionamento e da legitimidade da Justiça, é vital 

a existência de fluxos de informação institucional constantes, trabalhados, e 

organizados, incluindo materiais de divulgação, comunicados após o termo de 

processos e trabalhos, e a atualização do Site CSM, Iudex, e quaisquer outras vias 

de comunicação utilizadas para transmitir estes fluxos em tempo regular; bem 

como em tempo de crise onde se espera que os sujeitos intervenientes tenham a 

capacidade de utilizar todos os canais de comunicação possíveis em coordenação 

com os coordenadores e portas-voz quer gerais quer específicos a cada caso para 

disseminar informação verdadeira, importante, e estratégica.  

A comunicação interna da Justiça deve ser caracterizada pela participação 

constante, ágil e responsável de todos os envolvidos nela, servindo como uma 

ferramenta de apoio aos juízes, tribunais, e qualquer componente e elemento da 

Justiça que por uma ou outra razão se tornem alvos de interesse; com os juízes de 

direito, os protagonistas mais frequentes e prováveis tendo todo o conhecimento 
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e controlo prévio do que é externalizado em articulação com o/a Juiz Presidente 

da Comarca e o/a Juiz Coordenador(a).  

Comunicação externa, geralmente mas não exclusivamente com a 

Comunicação Social, que deve ser adaptada em relação aos meios apropriados 

quer no seu veículo, quer no conteúdo, com constante respeito e atenção aos 

limites legais de qualquer exposição que seja feito no processo da comunicação da 

justiça, não esquecendo a criação e manutenção de espaços físicos apropriados e 

dignos de qualquer atividade que direta ou indiretamente caracteriza a Justiça 

publicamente. 

Deve-se realçar também, em qualquer plano de ação referente a esta área a 

importância de ser conhecedor e capaz de uma eficaz execução de boas práticas a 

nível sensorial por parte de qualquer magistrado e especialmente aqueles em 

posições de liderança e de mais elevado escrutínio. 

Finalmente, tomando em conta o progresso que até agora foi feito 

relativamente ao vasto corpo de coisas abrangidas pela relativamente simples 

expressão de ‘Comunicar a Justiça’ e perpetuamente cometido ao 

desenvolvimento de atividades com ela relacionada, deve ser considerar uma 

contínua expansão do contacto direto com os cidadãos, evitando a constante 

filtração dos meios de comunicação.  

Assim sendo, será pertinente discutir formas de melhorar o atual estado do 

website do CSM e especialmente os das comarcas, num esforço coletivo para 

garantir que os actuais procedimentos sejam notados e efetivamente executados 

garantindo um desenho informático e uma interação intuitiva e acessível a todos 

os cidadãos. 

A expansão das próprias funções destas plataformas de forma a que cada vez 

mais procedimentos possam ser feitos por via digital e não exclusivamente em 

pessoa ou por vias de comunicação mais rudimentares e frequentemente inseguras 

face à relativa facilidade da manutenção da anonimidade, segurança, e 

exclusividade da partilha de informação pelas vias digitais. 
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Sempre cautelosos de quaisquer questões de segurança, referindo sempre a 

autoridades nessa área, será também positivo uma continuada digitalização de 

tudo o que é necessário para a prática da Justiça por parte dos seus profissionais, 

particularmente num futuro de curto a médio prazo que pode ser caracterizado 

pelos cuidados redobrados em volta da saúde de qualquer profissional ou parte em 

qualquer caso, processo, ou outro procedimento da Justiça.  

Finalmente, um(a) Juiz Presidente deve ter a garantia, bem como deve 

garantir, da existência de um processo de aprendizagem constante, para que possa 

utilizar novas tecnologias que venham a ser desenvolvidas, sempre com a assessoria 

dos profissionais da comunicação com que terá de trabalhar para garantir uma 

eficaz e construtiva Comunicação da Justiça. 
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