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Nota de apresentação 

 

A problemática da responsabilidade civil extracontratual do Estado e das 

demais entidades públicas assume, nos dias de hoje, uma inegável e 

crescente importância teórica e prática. 

A prova inequívoca da aludida relevância prática encontra-se, entre nós, 

na numerosa jurisprudência existente sobre o tema, proferida, sobretudo, no 

contexto aplicativo do Decreto-Lei 48.051, de 21 de Novembro de 1967. Ao 

abrigo do novo quadro legal, aprovado pela Lei 67/2007, de 31 de 

Dezembro, os acórdãos conhecidos são, para já, em muito menor número, 

mas é expectável que, com o decorrer do tempo, aumentem 

quantitativamente e em termos temáticos.  

A presente publicação constitui um contributo para a análise de diversos 

arestos proferidos, justamente, no domínio da responsabilidade civil 

extracontratual pública. As anotações dos diversos autores convidados 

para o efeito incidem, na sua esmagadora maioria, sobre decisões judiciais 

que convocam directamente o regime jurídico de responsabilidade civil 

extracontratual que, a breve trecho, completará seis anos de vigência. Foi 

preocupação primordial da equipa coordenadora assegurar a variedade 

de matérias objecto de tratamento analítico, bem como a pluralidade de 

perspectivas adoptadas, perante um leque de novas e muitas vezes 

complexas soluções legais com as quais os tribunais têm sido confrontados. 

Espera-se que este projecto sirva de impulso para que, de futuro, a 

jurisprudência em matéria de responsabilidade civil extracontratual pública 

continue a ser objecto de um diálogo aberto por parte de todos os que 

revelem interesse por este tema. Pela nossa parte, fica o compromisso de 

que não deixaremos de acompanhar, de modo atento, essa fonte de 

direito, dada a riqueza problemática que a mesma encerra. 
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Responsabilidade por ato da função legislativa  

decorrente da Lei do Orçamento de Estado  

e âmbito da jurisdição administrativa 

 

 Anotação ao Acórdão do STA de 14 de fevereiro de 2013, proc. 01173/12 

 

Consultar o acórdão aqui* 

 

Alexandra Leitão 

Professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa ⃰ 

 

 

1. A decisão do Supremo Tribunal Administrativo que agora se comenta, 

proferida em sede de recurso de revista, versa sobre duas questões 

fundamentais: uma, de natureza substantiva, prende-se com a delimitação 

da responsabilidade extracontratual por atos da função legislativa, e a 

segunda, processual, tem a ver com a competência dos tribunais 

administrativos para dirimir litígios daí decorrentes. 

No caso sub judice, o Município da Horta interpôs um recurso de revista 

para o Supremo Tribunal Administrativo – que este aceitou (e, a meu ver, 

bem) ao abrigo do disposto no artigo 150.º1 do Código de Processo nos 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/23fb70b3948fc2c6

80257b280058710c?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 
⃰
 Agradeço à Professora Doutora Carla Amado Gomes e ao Dr. Tiago Serrão, 

organizadores da presente obra, o convite para colaborar na sua elaboração. 
1 O número 1 deste preceito determina que “[D]as decisões proferidas em 2.ª 

instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, revista 

para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de 

uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 

fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 

uma melhor aplicação do direito”. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/23fb70b3948fc2c680257b280058710c?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/23fb70b3948fc2c680257b280058710c?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/23fb70b3948fc2c680257b280058710c?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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Tribunais Administrativos (CPTA)2 por acórdão datado de 6 de dezembro de 

2012, proferido no mesmo Processo n.º 01173/12 – da decisão do Tribunal 

Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso jurisdicional 

interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada 

através da qual este Tribunal absolveu da instância o Estado português. 

Estava em causa uma ação de responsabilidade civil extracontratual por 

ato da função legislativa nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 67/2007, de 31 

de dezembro3, que aprovou o Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado (RRCEE) decorrente da não inscrição nas Leis do 

Orçamento de Estado para 2009, 2010 e 2011 das despesas inerentes à 

transferência para os municípios da participação variável de 5% do IRS 

determinada pela Lei das Finanças Locais4. Invoca o Recorrente que, por 

essa razão, a Lei do Orçamento de Estado violou a Constituição e a Lei de 

Enquadramento Orçamental5, preenchendo os pressupostos da 

responsabilidade extracontratual do Estado por ato da função legislativa tal 

como está consagrada no artigo 15.º do RRCEE. 

Contudo, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada absolveu a 

entidade demandada da instância no despacho saneador por considerar 

que a competência para dirimir o litígio não cabe à jurisdição 

administrativa, à luz do disposto na alínea a) do número 2 do artigo 4.º do 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF)6, que determina que 

                                                           
2 Aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, alterada pelas Leis n.º 4-

A/2003, de 19 de fevereiro, n.º 52/2008, de 28 de agosto, e n.º 63/2011, de 14 de 

dezembro. 
3 Com a redação dada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho. 
4 Aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, n.º 44/2008, de 27 de agosto, n.º 64-

A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e n.º 60-B/2012, de 31 de dezembro. 
5 Aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 28 de agosto, com as alterações introduzidas 

pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis n.º 23/2003, de 2 de julho, 

n.º 48/2004, de 24 de agosto, n.º 48/2012, de 19 de outubro, n.º 22/2011, de 20 de 

maio, n.º 52/2011, de 13 de outubro, e n.º 37/2013, de 14 de junho. 
6 Aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis n.º 4-

A/2003, de 19 de fevereiro, n.º 107-D/2003, de 31 de dezembro, n.º 1/2008, de 14 de 

janeiro, n.º 2/2008, de 14 de janeiro, n.º 26/2008, de 27 de junho, n.º 52/2008, de 28 
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“[E]stá nomeadamente excluída do âmbito da jurisdição administrativa e 

fiscal a apreciação de litígios que tenham por objeto a impugnação de 

atos praticados no exercício da função política e legislativa”. 

Ora, como bem salienta o Recorrente, o que está em causa na presente 

ação comum não é a impugnação (em via principal) da Lei do Orçamento 

de Estado, cujo conhecimento está, obviamente, subtraído do âmbito da 

jurisdição administrativa, mas sim a efetivação da responsabilidade civil por 

esse ato legislativo, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do RRCEE, valendo, 

para tanto, uma apreciação incidental da inconstitucionalidade ou 

ilegalidade de norma jurídica ou sobre a sua desconformidade com 

convenção internacional, tal como resulta do n.º 2 do mesmo preceito.  

Sendo assim, cabe aos tribunais administrativo conhecer esta ação, ao 

abrigo do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 4.º do ETAF, que 

comete àqueles tribunais as “[Q]uestões em que, nos termos da lei, haja 

lugar a responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas de 

direito público, incluindo a resultante do exercício da função jurisdicional e 

da função legislativa”. 

Esta é, aliás, a única solução consentânea com o disposto no número 3 

do artigo 212.º da Constituição que delimita o âmbito da jurisdição 

administrativa em função do conceito de relação jurídica administrativa. 

Adiantando, desde já, que acompanho a posição do Tribunal quer no 

que respeita à admissão do recurso de revista, quer quanto procedência do 

recurso, não deixaria, contudo, de tecer algumas considerações que se 

desenvolverão em torno de três problemas: 

(i) Natureza do ato de inscrição de verbas na Lei do Orçamento de 

Estado; 

                                                                                                                                                                     
de agosto, n.º 59/2008, de 11 de setembro, n.º 166/2009, de 31 de julho, n.º 55-

A/2010, de 31 de dezembro, e n.º 20/2012, de 14 de maio. 
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(ii) Delimitação, para efeitos da determinação da competência dos 

tribunais administrativos, entre a efetivação da responsabilidade por atos 

da função legislativa e a apreciação da validade dos mesmos; 

(iii) Possibilidade de aplicação do regime da responsabilidade civil nas 

situações em que o lesado é uma entidade pública e não um particular. 

 

2. Quanto à primeira questão, coloca-se o problema de saber se, em 

concreto, o ato de inscrição de determinada(s) verba(s) na Lei do 

Orçamento de Estado é um ato legislativo, político ou administrativo. 

Não se pretende voltar aqui – até porque extrapolaria largamente o 

âmbito da presente anotação – à vexata quaestio da natureza jurídica da 

lei do orçamento e da sua eventual qualificação apenas como lei em 

sentido formal e não material, hoje ultrapassada7.  

Refira-se apenas que, apesar da diversidade de conteúdos da Lei do 

Orçamento, que incluem a inscrição concreta de verbas desagregadas por 

departamentos e serviços, esta não deixa de ser, formal e materialmente, 

uma lei, com caráter normativo, ideia que, aliás, subjaz à reserva 

parlamentar de aprovação do Orçamento8.  

Neste mesmo sentido milita o critério de distinção entre as funções 

política e legislativa e a função administrativa, assente no facto de aquelas 

terem natureza primária e visarem a realização de escolhas entre interesses 

essenciais da coletividade9, tenham ou não caráter normativo. 

                                                           
7 V. GOMES CANOTILHO, A Lei do Orçamento na teoria da lei, Coimbra, 1979, 

págs. 7 e seguintes e, mais recentemente, GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, 

Constituição da República Portuguesa anotada, volume I, Coimbra, 2007, pág. 

1120. V. ainda TIAGO DUARTE, A lei por detrás do orçamento, Coimbra, 2007, págs. 

295 e seguintes. 
8 V. GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, op. cit., volume I, pág. 1110. 
9 V. MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito 

Administrativo Geral, Tomo I, 2.ª Edição, Lisboa, 2006, pág. 40. 
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Como salienta MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, no caso da Lei do 

Orçamento, pode mesmo prescindir-se do elemento normativo, atendendo 

ao “caráter sui generis do ato legislativo orçamental”10.  

A natureza legislativa da Lei do Orçamento coloca fundadas dúvidas 

quanto ao alcance da vinculação às obrigações decorrentes de lei e de 

contrato, nos termos do número 2 do artigo 105.º da Constituição.  

Efetivamente, se se entender que a Lei do Orçamento tem de respeitar 

as obrigações constantes de todas as leis em vigor no ordenamento jurídico 

isso cria uma relação de prevalência entre estas últimas e a primeira, ao 

arrepio das regras sobre relações entre atos normativos estabelecidas no 

artigo 112.º da Constituição. Esta solução seria, aparentemente, 

contraditória com a natureza materialmente legislativa da Lei do 

Orçamento, razão pela qual alguns Autores, como TIAGO DUARTE, 

consideram que a Lei do Orçamento pode derrogar ou suspender as leis 

anteriores que imponham despesas, não as orçamentando para 

determinado ano11. 

Mas esta posição não é unânime. Pelo contrário, pode entender-se, com 

GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, que admitir que a falta de dotação 

orçamental para satisfazer obrigações decorrentes de lei implica uma 

suspensão ou derrogação desta última seria uma subversão da relação de 

subordinação imposta pelo número 2 do artigo 105.º da Constituição. 

A questão não se afigura simples. 

Por um lado, não me parece que a subordinação da Lei do Orçamento 

a leis anteriores ponha em causa a sua natureza materialmente legislativa, 

porquanto existem outras relações de preferência e prevalência entre atos 

legislativos sem que a natureza destes seja posta em causa.  

                                                           
10 V. MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, “O político e o normativo”, in Cadernos de 

Justiça Administrativa, n.º 90, 2011, pág. 42. 
11 V. ANTÓNIO LOBO XAVIER, “O orçamento como lei”, in Boletim de Ciências 

Económicas, volume XXXV, 1992, págs. 75 a 77, e TIAGO DUARTE, op. cit., pág. 234. 
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Mas, por outro lado, a sujeição da Lei do Orçamento a diplomas 

legislativos aprovados por decreto-lei e a contratos celebrados pelo 

Governo pode pôr em causa a própria reserva parlamentar de aprovação 

do orçamento, limitando para além do aceitável os poderes da Assembleia 

da República. Não pode, contudo, deixar de se salientar que este 

argumento é ultrapassável, pelo menos quanto à subordinação à lei, pela 

possibilidade que sempre assiste ao órgão parlamentar de, num primeiro 

momento, revogar a lei que impõe obrigações e, num segundo momento, 

aprovar a Lei do Orçamento ou fazê-lo até nesta mesma lei, através dos 

designados “cavaleiros orçamentais”. 

Foi exatamente este o entendimento do Tribunal Constitucional, no seu 

Acórdão n.º 358/9212, a propósito da Lei das Finanças Locais, quando 

concluiu que “tendo-se por constitucionalmente legítimo que a Lei do 

Orçamento altere a Lei das Finanças Locais (fonte legal das obrigações a 

que alude o nº 2 do artº 108º da Constituição), desnecessário se torna 

apurar se as regras atinentes à fórmula de cálculo do FEF revestiriam 

efetivamente, no plano substantivo, a natureza de verdadeiras e próprias 

obrigações de origem legal ( i.é, situações passivas de crédito), para efeitos 

de aplicação do referido artigo da Constituição, ou seja, se as autarquias 

locais são titulares ativos de uma obrigação de pagamento do Estado 

decorrente da fórmula legal do FEF (e se a contribuição financeira imposta 

ao Estado pela Lei das Finanças Locais integra o conceito constitucional de 

"obrigação decorrente de lei"), ou se, pelo contrário, as autarquias têm 

apenas direito a uma transferência financeira anual, sem que em tal direito 

se compreenda, ao mesmo título, a observância da concreta fórmula de 

cálculo contida na Lei nº 1/87 e ora alterada pela Lei nº 2/92”, não 

declarando a inconstitucionalidade da norma com esse fundamento. 

                                                           
12 Proferido em 11 de novembro de 1992, no âmbito do Processo n.º 120/92. 
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Esta solução pressupõe, naturalmente, que a Lei das Finanças Locais não 

seja qualificada como lei de valor reforçada, na linha do que o Tribunal 

Constitucional entendeu no aresto acima citado. 

Refira-se que neste Acórdão n.º 358/92 o Tribunal Constitucional discutiu 

se a Lei do Orçamento pode alterar a Lei das Finanças Locais no que se 

refere à fórmula do cálculo do Fundo de Equilíbrio Financeiro, tendo 

concluído positivamente, pelos argumentos acima sumariamente expostos, 

situação que se afigura bem diferente daquela em que, sem proceder a 

qualquer alteração da Lei das Finanças Locais, a Lei do Orçamento pura e 

simplesmente omita a inscrição das verbas a transferir para os municípios. 

Neste caso, também me parece que não se trata de uma suspensão 

implícita da Lei das Finanças Locais, pelo que a Lei do Orçamento de 

Estado seria inconstitucional por violação do disposto no número 2 do artigo 

105.º da Constituição. 

Existe, contudo, um aspeto comum às duas situações e que se prende 

com a existência de eventual responsabilidade civil extracontratual do 

Estado por ato da função legislativa (a Lei do Orçamento), quer esta 

decorra diretamente da sua inconstitucionalidade por violação do disposto 

no número 2 do artigo 105.º da Constituição, quer por violação do princípio 

da tutela da confiança. 

De facto, mesmo admitindo que a Lei do Orçamento pode alterar ou 

revogar legislação anterior que crie obrigações de realização da despesa, 

haverá lugar a responsabilidade civil do Estado quando daí decorra uma 

violação da proteção da confiança dos potenciais beneficiados, sejam 

entidades públicas ou particulares13. 

                                                           
13 Já anteriormente defendi solução semelhante, por entender que a vinculação 

às obrigações legais só pode ser afastada se essa legislação for revogada e sempre 

ponderando os direitos e expectativas legítimas dos sujeitos afetados. V. 

ALEXANDRA LEITÃO, Os poderes do Executivo em matéria orçamental, relatório de 

mestrado, inédito, 1997, pág. 122. 
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Por isso mesmo, o Tribunal Constitucional declarou a 

inconstitucionalidade da Lei do Orçamento por violação do princípio da 

confiança quando são postos em causa direitos que resultam de (outras) 

leis, designadamente, nos Acórdãos n.º 303/9014 e n.º 187/201315. 

Não acompanho, por isso, TIAGO DUARTE quando afirma que a tutela da 

confiança não deve operar, enquanto fundamentadora de um desvalor 

constitucional, no caso de determinada lei ter sido aprovada sem que 

tenho ocorrido ainda a “aceitação orçamental” da mesma16. 

Aliás, a ser assim, as obrigações decorrentes da lei – e 

consequentemente os direitos correlativos a essas obrigações – teriam uma 

proteção muitíssimo menor do que as que resultam de contratos celebrados 

pela Administração Pública. 

Daqui se conclui que a natureza formal e materialmente legislativa da Lei 

do Orçamento, que aqui se reafirma, não afasta a imposição de o 

orçamento proceder à cobertura das despesas resultantes de leis anteriores, 

apesar de, quando estas não tenham valor reforçado, as poder revogar 

expressamente e sempre sem prejuízo da responsabilidade civil por ato da 

função legislativa.  

 

3. A determinação do âmbito da jurisdição administrativa em matéria de 

responsabilidade civil do Estado por ato da função legislativa passa pela 

distinção clara entre as ações (administrativas comuns) de efetivação dessa 

responsabilidade e as ações de impugnação de atos legislativos. Do cotejo 

da alínea g) do número 1 e do número 2 do artigo 4.º do ETAF resulta que os 

tribunais administrativos são competentes para conhecer das primeiras 

ações mas não das segundas. 

                                                           
14 De 21de novembro de 1990, proferido no âmbito do Processo n.º 129/89. 
15 De 5 de maio de 2013, proferido no âmbito dos Processos apensados n.º 2/2013, 

n.º 5/2013, n.º 8/2013 e n.º 11/2013. 
16 V. TIAGO DUARTE, op. cit., pág. 241. 
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A delimitação do objeto destes dois tipos de ações nem sempre se 

afigura clara, como, aliás, ficou patente no processo sub judice, atendendo 

às decisões tomadas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada 

e pelo Tribunal Central Administrativo Sul, que o Supremo Tribunal 

Administrativo revogou. 

Efetivamente, o número 1 do artigo 15.º do RRCEE estabelece que a 

responsabilidade pelo exercício da função legislativa ocorre quando danos 

anormais – e não especiais17 - resultem da prática de atos desconformes 

com a Constituição, o direito internacional, o direito comunitário ou ato 

legislativo de valor reforçado, o que implica que o tribunal faça sempre um 

juízo sobre essa desconformidade quando aprecia uma ação de 

responsabilidade civil. 

No entanto, esse juízo ocorre incidentalmente para efeitos de considerar 

procedente ou improcedente o pedido indemnizatório e não em via 

principal.  

Sendo assim, a disposição do artigo 15.º do RRCEE não é contraditória 

com a delimitação do âmbito da jurisdição administrativa tal como é 

traçada pelo artigo 4.º do ETAF, uma vez que o número 2 deste preceito 

exclui daquele âmbito apenas a apreciação de litígios que tenham por 

objeto a impugnação – direta e principal - de atos praticados no exercício 

da função política e legislativa. 

Se, pelo contrário, o objeto da ação é um pedido indemnizatório 

fundado na responsabilidade civil por ato da função legislativa – como 

acontece no caso sub judice -, a competência é expressamente cometida 

aos tribunais administrativos pela alínea g) do número 1 do artigo 4.º do 

ETAF. 

                                                           
17 Como nota CARLOS CADILHA, Regime da responsabilidade civil extracontratual 

do Estado e demais entidades públicas, Coimbra, 2008, pág. 274, a exigência da 

especialidade do dano, que se traduz na incidência sobre um grupo particular de 

cidadãos, seria contraditória com a circunstância de as normas legais serem, por 

via de regra, gerais e abstratas.  
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Aliás, a apreciação incidental da constitucionalidade das normas é um 

poder-dever de qualquer tribunal, em sede de fiscalização difusa da 

constitucionalidade, nos termos do artigo 204.º da Constituição. É por isso 

que o número 2 do artigo 15.º do RRCEE equipara a decisão do tribunal que 

se pronuncie sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma jurídica 

ou sobre a sua desconformidade com convenção internacional, para 

efeitos de responsabilidade civil, à decisão de recusa de aplicação ou a 

decisão de aplicação de norma cuja inconstitucionalidade, ilegalidade ou 

desconformidade com convenção internacional haja sido suscitada 

durante o processo, consoante o caso18. Assim, existe recurso para o Tribunal 

Constitucional de acordo com o disposto no artigo 280.º da Constituição e 

no número 1 do artigo 70.º da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. 

 Por outro lado, a distinção entre apreciação direta e apreciação 

incidental da validade de atos (legislativos e/ou administrativos) é acolhida 

no artigo 38.º do CPTA quando admite, designadamente no domínio da 

responsabilidade civil, que os tribunais conheçam a título incidental, da 

ilegalidade de um ato administrativo que já não possa ser impugnado 

(número 1), mas salientando que essa ação não pode ser utilizada para 

obter o efeito que resultaria da anulação do ato inimpugnável (número 2). É 

exatamente esta lógica que subjaz à apreciação incidental da validade de 

atos legislativos para efeitos de efetivação da responsabilidade do Estado. 

                                                           
18 Neste sentido v. CARLOS CADILHA, op. cit., pág. 275, e RUI MEDEIROS, “A 

responsabilidade civil pelo ilícito legislativo no quadro da reforma do Decreto-Lei n.º 

48.051”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 27, 2001, pág. 25. Contra 

pronuncia-se MARIA LÚCIA AMARAL, “Responsabilidade por danos decorrentes do 

exercício da função política e legislativa” in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 

40, 2003, pág. 45, por considerar que na ação indemnizatória o juiz efetua uma 

qualificação jurídica dos factos, enquanto a fiscalização difusa da 

constitucionalidade envolve uma estrita questão de direito. Refira-se que, pelo 

contrário, quando estiver em causa uma omissão legislativa, o número 5 do artigo 

15.º exige uma prévia decisão do Tribunal Constitucional quanto à verificação de 

uma omissão inconstitucional, solução que é aplaudida por CARLOS CADILHA, op. 

cit., pág. 295, e por MARIA LÚCIA AMARAL, op. cit., pág. 43, e criticada por RUI 

MEDEIROS, op. cit., pág. 25, que considera inconstitucional por violação do artigo 

22.º da Constituição qualquer solução que restrinja a obrigação de indemnizar aos 

casos em que tenha havido prévia declaração de inconstitucionalidade com força 

obrigatória geral. 
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 No que respeita concretamente à Lei do Orçamento de Estado, 

defendi supra que a não inscrição de despesas que sejam impostas por lei 

viola o disposto no número 2 do artigo 105.º da Constituição, embora a 

Assembleia da República possa incluir na própria Lei do Orçamento normas 

que alterem ou revogam essa legislação anterior. 

Ora, a responsabilidade civil do Estado por ato da função legislativa 

pode existir em qualquer uma das duas situações. 

No primeiro caso, a Lei do Orçamento viola a Constituição e a Lei de 

Enquadramento Orçamental por não cumprir as obrigações decorrentes da 

lei, preenchendo-se, assim, o pressuposto do número 1 do artigo 15.º do 

RRCEE. 

No segundo caso, só haverá responsabilidade se a alteração ou a 

revogação da legislação anterior violar o princípio da proteção da 

confiança legítima, acabando por, dessa forma, ser também desconforme 

com a Constituição. Esta situação implica, assim, uma ponderação 

valorativa muito mais complexa do que o caso anterior. 

Além destas duas situações, poder-se-ia ainda discutir se pode haver 

uma obrigação de indemnizar pelo sacrifício, nos termos do artigo 16.º do 

RRCEE, quando um ato legislativo, apesar de válido, impõe encargos ou 

causa prejuízos anormais e especiais a determinados sujeitos por razões de 

interesse público. A maioria da doutrina pronuncia-se negativamente 

quanto a esta possibilidade quer antes, quer depois da entrada em vigor do 

RRCEE19, que, aliás, não consagrou essa solução, embora também não a 

                                                           
19 V. CARLOS CADILHA, op. cit., pág. 273 e MARIA LÚCIA AMARAL, op. cit., pág. 41. 

Apesar de não se pronunciar expressamente sobre a questão, SÉRVULO CORREIA, 

“Da sede do regime de responsabilidade objetiva por danos causados por normas 

emitidas no desempenho da função administrativa", in Revista da Ordem dos 

Advogados, Lisboa, ano 61, n.º 3, 2001, págs. 1313 e seguintes, defendeu que os 

regulamentos administrativos podem originar uma obrigação de indemnização 

pelo sacrifício mesmo no quadro do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de novembro de 

1967, mas fê-lo por aproximação à figura do ato administrativo, acentuando o 
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afaste expressamente. De facto, embora o artigo 15.º seja claro quanto à 

limitação da responsabilidade apenas aos danos provocados por atos 

legislativos ilícitos, o artigo 16.º permitiria uma leitura mais abrangente que, 

contudo, não parece ter sido intenção do legislador consagrar. 

Em qualquer caso, a competência para conhecer dos litígios emergentes 

da responsabilidade civil por ato legislativo está sempre cometida aos 

tribunais administrativos, nos termos da alínea g) do número 1 do artigo 4.º 

do ETAF, implicando uma apreciação incidental da validade do ato 

legislativo que não se confunde com a impugnação direta do mesmo, esta 

sim, subtraída do âmbito da jurisdição administrativa pelo disposto no 

número 2 do artigo 4.º do mesmo diploma. 

 

4. Finalmente, cumpre analisar se existem algumas especificidades 

decorrentes do facto de o lesado ser um município, que pretende obter o 

pagamento de uma indemnização por parte do Estado, suscitando-se, 

assim, um litígio interadministrativo. 

No Parecer do Ministério Público, que propugnou pela não admissão do 

recurso de revista e pela sua improcedência, é referido, entre outros 

argumentos, que “[D]e resto, para que fosse aplicável o nº 1 do artº 15º 

citado, ao caso vertente, à invocada violação de normas constitucionais ou 

de valor reforçado teria que corresponder, cumulativamente, a 

suscetibilidade de lesão de posições jurídico-substantivas de interessados 

particulares. (…) No caso vertente, apenas foram invocados danos para o 

Município da Horta aliás equivalentes ao montante da verba não 

recebida.” 

Esta afirmação põe em causa o direito de um município a ser 

indemnizado por danos produzidos na sua esfera jurídica por atos legislativos 

(e, eventualmente, também atos da função administrativa praticados por 

                                                                                                                                                                     
facto de o regulamento, apesar de ter natureza normativa, se inscrever na função 

administrativa. 
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outras entidades públicas) e, portanto, defende a sua ilegitimidade ativa 

para intentar uma ação de responsabilidade contra o Estado. 

Não posso acompanhar este entendimento.  

Em primeiro lugar, as relações jurídicas interadministrativas (entre pessoas 

coletivas públicas ou entre órgãos administrativos20) são relações jurídicas 

administrativas. 

Não cabe na economia do presente artigo analisar o conceito de 

relação jurídica administrativa, mas é de salientar que toda a doutrina é 

unânime em considerar que esta tanto pode estabelecer-se entre uma 

entidade integrada na Administração Pública e um particular, como entre 

duas entidades públicas e até, em certos casos, entre dois particulares21.  

O conteúdo desta relação jurídica pode ser muito diverso, incluindo 

direitos e obrigações para ambos os sujeitos, públicos ou privados, e 

constituir-se através de ato, de contrato (interadministrativo) ou resultar de 

qualquer outro facto juridicamente relevante22. 

Ora, o conhecimento dos eventuais litígios que ocorram no quadro 

dessas relações jurídicas são da competência dos tribunais administrativos, 

                                                           
20 Sobre o conceito de pessoa coletiva pública e sobre a existência de relações 

jurídicas interorgânicas, v. ALEXANDRA LEITÃO, Contratos interadministrativos, 

Coimbra, 2011, págs. 29 e seguintes. 
21 V., por todos, SÉRVULO CORREIA, “As relações jurídicas de prestação de 

cuidados pelas Unidades de Saúde do Serviço Nacional de Saúde”, in Direito da 

Saúde e da Bioética, obra coletiva, Lisboa, 1996, pág. 18, que define a relação 

jurídica administrativa como “ o sistema complexo de situações jurídicas ativas e 

passivas, interligadas em termos de reciprocidade, regidas pelo Direito 

Administrativo e tituladas pela Administração e por particulares ou apenas por 

diversos pólos finais de imputação pertencentes à própria Administração”. 
22 Como refere VASCO PEREIRA DA SILVA, Em Busca do Ato Administrativo Perdido, 

Coimbra, 1996, págs. 193 e 194, as relações jurídicas administrativas são “as 

concretas ligações entre os privados e as autoridades administrativas (ou entre as 

próprias autoridades administrativas), criadas por um qualquer facto (atuação da 

Administração Pública ou do particular, contrato, evento natural, etc) juridicamente 

relevante, e tendo por conteúdo direitos e deveres previstos na Constituição e nas 

leis, ou decorrentes de contrato, ou de atuação unilateral da Administração”. 
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nos termos do número 3 do artigo 212.º da Constituição, uma vez que se 

inscrevem numa relação administrativa, critério que a Lei Fundamental 

erigiu como delimitador do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal. 

A constituição de relações jurídicas interadministrativas potenciadoras de 

conflitos entre entidades públicas é, aliás, uma decorrência direta – e 

salutar – da existência de um pluralismo de interesses públicos que se 

repercute no modelo de organização administrativa. A referência a 

“interesses públicos” (no plural) pode traduzir duas realidades distintas: por 

um lado, a diversidade de fins ou objetivos dentro de um interesse público 

nacional e, por outro, a existência de interesses públicos de diferentes tipos 

(nacionais, locais, associativos, entre outros).  

 Esta diversidade é particularmente visível relativamente às autarquias 

locais, que prosseguem interesses públicos próprios de uma coletividade 

(número 2 do artigo 235.º da Constituição) que muitas vezes colidem com o 

interesse nacional, como, aliás, é normal num Estado democrático e plural23. 

Não causa, assim, qualquer estranheza que uma autarquia local intente 

uma ação contra o Estado, seja qual for o objeto da mesma e a natureza 

do litígio. 

É verdade que o número 1 do artigo 15.º do RRCEE estabelece que o 

Estado é responsável pelos danos anormais causados aos direitos ou 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos por atos que, no exercício 

da função político-legislativa, pratiquem em desconformidade com a 

Constituição, o direito internacional, o direito comunitário ou ato legislativo 

de valor reforçado, o que parece limitar essa responsabilidade aos danos 

provocados na esfera jurídica dos “cidadãos”. 

                                                           
23 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 

anotada, volume II, Coimbra, 2010, págs. 715 a 718, salientam que as autarquias 

locais são “dados orgânico-sociológicos preexistentes à própria conformação 

constitucional da organização do poder político”, e também “um pilar da 

organização democrático-constitucional do Estado”.  
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Não pode, contudo, deixar de se fazer uma interpretação extensiva 

deste segmento da norma, equiparando àqueles não só as pessoas 

coletivas privadas, como também as entidades públicas que sejam lesadas 

por um ato da função legislativa. Em favor desta solução milita o disposto 

no número 2 do artigo 12.º da Constituição, que, em matéria de direitos 

fundamentais, determina que as pessoas coletivas gozam dos direitos e 

estão sujeitos aos deveres compatíveis com a sua natureza. A doutrina tem 

discutido se o preceituado nesta norma constitucional se aplica também às 

pessoas coletivas públicas. Na linha de GOMES CANOTILHO e VITAL 

MOREIRA, parece-me que, a resposta é positiva “quando se trate de 

defender os direitos e a autonomia das pessoas coletivas públicas 

infraestaduais, especialmente os entes exponenciais de interesses sociais 

organizados, perante o Estado propriamente dito (pense-se, por exemplo, 

no direito de um município, de uma região autónoma ou de uma 

Universidade face ao Estado)”24. 

Mas a verdade é que mesmo Autores que recusam a possibilidade de as 

entidades públicas – e, concretamente, as autarquias locais – serem titulares 

de direitos subjetivos, defendem que as mesmas têm legitimidade ativa 

para intentar ações contra o Estado, incluindo ações de impugnação de 

regulamentos e de atos administrativos e ações de efetivação da 

responsabilidade civil, nos termos do artigo 22.º da Constituição, 

fundamentando essa legitimidade na violação de interesses legalmente 

protegidos25. 

                                                           
24 V. GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, op. cit., volume I, pág. 330. Contra 

pronunciam-se JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa 

Anotada, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra, 2010. 
25 V. ANDRÉ FOLQUE, A tutela administrativa nas relações entre o Estado e os 

municípios (condicionalismos constitucionais), Coimbra, 2004, pág. 405. Sem prejuízo 

de, obviamente, concordar com esta posição no que respeita à legitimidade ativa 

dos municípios, não concordo com a respetiva fundamentação, desde logo 

porque acompanho as críticas de VASCO PEREIRA DA SILVA, op. cit., Coimbra, 1996, 

págs. 281 e seguintes, à distinção entre direitos subjetivos e interesses legítimos,  
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Aliás, este preceito, relativo à responsabilidade das entidades públicas, 

não restringe o direito à indemnização por danos causados pela atuação 

das entidades públicas quando atuam no exercício das suas funções aos 

casos de violação de direitos, liberdades e garantias, antes alarga-o a todas 

as situações em que dessa atuação resultem prejuízos para outrem. 

Sendo assim, não se vislumbra qualquer razão para afastar a 

possibilidade de as autarquias locais intentarem ações de responsabilidade 

civil por atos da função legislativa contra o Estado, na linha do 

entendimento do Supremo Tribunal Administrativo no acórdão em apreço e 

noutros processos também relativos à Lei do Orçamento26. 

Efetivamente, a vinculação do orçamento às obrigações legais e 

contratuais é um “imperativo constitucional que decorre da própria noção 

de Estado de Direito democrático, uma vez que o Estado não pode deixar 

de honrar os compromissos assumidos perante os particulares ou outras 

entidades públicas”27. 

                                                           
26 V., por exemplo, o Acórdão de 20 de junho de 2013, proferido no Processo n.º 

0798/12, in www.dgsi.pt. 
27 Como já afirmei antes. V. ALEXANDRA LEITÃO, Os poderes…, cit., pág. 118. 
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O novo regime de responsabilidade civil extracontratual das entidades 

publicas, aprovado pela Lei 67/2007, de 31 de Dezembro1 (de ora diante, 

RRCEE) veio alterar sensivelmente ― no que mais directamente releva nesta 

nota ― o modelo de responsabilização das entidades encarregadas da 

prossecução de funções materialmente administrativas. As novidades (face 

ao expressamente consagrado no anterior regime, de 1967) vieram, em 

parte, acolher soluções jurisprudencialmente construídas ― como a 

imputação ao “funcionamento anormal do serviço” ― e, em outra parte, 

aprofundar o sentido do radical constitucional do instituto da 

responsabilidade dos poderes públicos (na função administrativa) ― como a 

opção da responsabilização da pessoa colectiva por falta leve. A 

impressão global do novo regime (mais uma vez: no tocante à função 

administrativa) é a de franca abertura à possibilidade de ressarcimento de 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/23d30c25295e194

880257b50003d57e4?OpenDocument&Highlight=0,07084%2F11 
1 Alterado pela Lei 38/2008, de 17 de Julho. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3RXRX1X2/*http:/www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/23d30c25295e194880257b50003d57e4?OpenDocument&Highlight=0,07084%2F11
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/23d30c25295e194880257b50003d57e4?OpenDocument&Highlight=0,07084%2F11
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/23d30c25295e194880257b50003d57e4?OpenDocument&Highlight=0,07084%2F11
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danos provocados pela máquina administrativa, com soluções de claro 

favorecimento dos lesados2. 

O caso em análise neste aresto não constitui propriamente um exemplo 

de aplicação de alguma solução inovatória do RRCEE ― desde logo, o 

referencial jurídico é ainda o do diploma anterior (porque os factos datam 

de 2005). Trata-se de um pedido de indemnização por facto ilícito, que 

reside, segundo o autor, na demora excessiva de decisão de um 

procedimento concursal ― sediado nos artigos 2º e 6º do DL 48.051. O que 

chama a atenção neste acórdão reside na causa da lesão: não se prende 

com a emissão (ou omissão) de acto ou regulamento ilícitos, nem com a 

prática (ou omissão) de actos materiais ilegais, mas antes com o 

desenvolvimento, alegadamente moroso em demasia, de um 

procedimento administrativo, que gerou uma decisão lesiva, por tardia. 

Esta hipótese de imputação não provocaria curiosidade se se tratasse da 

prolacção de uma sentença: é conhecida a jurisprudência constante do 

Tribunal de Estrasburgo sobre atraso na administração da justiça, com base 

no direito a uma decisão em prazo razoável que se extrai do artigo 6º/1 da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem (=CEDH). Extrapolar esta 

hipótese para um procedimento administrativo, todavia, merece referência, 

porque o que está em causa não é um produto mas um processo, não é 

um acto mas um conjunto sequencial de diligências, jurídicas e materiais 

que deve obedecer a uma certa racionalidade e celeridade; enfim, 

estamos perante um substracto dinâmico sobre o qual recai um juízo de 

adequação que pode legitimar responsabilização por facto ilícito.  

Tal como se sublinha no aresto, esta “extrapolação” não se faz sem rede: 

o referencial primeiro é a CEDH, que foi absorvida pela jurisprudência do 
                                                           

2 Como já tivemos oportunidade de observar em textos anteriores: Carla AMADO 

GOMES, A responsabilidade civil extracontratual da Administração por facto ilícito: 

reflexões avulsas sobre o novo regime da Lei 67/2007, de 31 de Dezembro, e A 

responsabilidade administrativa pelo risco na Lei 67/2007, de 31 de Dezembro: uma 

solução arriscada? in Textos dispersos de Direitos da Responsabilidade civil 

extracontratual da entidades públicas, Lisboa, 2010, pp. 47 segs (esp. 60-61 ) e 83 

segs (esp.103-111 ), respectivamente. 
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Tribunal de Justiça da União e, depois pela Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia (=CDFUE). O artigo 41º da CDFUE, sob a epígrafe “Direito 

à boa administração”, absorveu e alargou o direito a um processo 

equitativo, trazendo-o para o procedimento administrativo e esclarecendo 

que uma das suas dimensões é o direito a uma decisão em prazo razoável. 

Conforme já tivemos oportunidade de assinalar anteriormente3, a 

“jurisprudência já apontava nesse sentido. Desde o Acórdão Technishe 

Universität München, de 21 de Novembro de 1991 (caso C-269/90), que o 

Tribunal do Luxemburgo vem realçando a necessidade de observância de 

garantias procedimentais como «a obrigação, para a instituição 

competente, de examinar, com cuidado e imparcialidade, todos os 

elementos relevantes do caso em apreço, o direito do interessado a dar a 

conhecer o seu ponto de vista, bem como o direito a uma fundamentação 

suficiente da decisão» (consid. 14). Este conjunto de princípios, que a 

jurisprudência mais tarde sintetizou sob a fórmula de princípio da solicitude 

(cfr. o Acórdão do Tribunal Geral, de 18 de Setembro de 1995, caso T-

167/94), afigura-se determinante em domínios de competência 

predominantemente discricionária e constitui a raiz da juridicização do 

princípio da boa administração. A esta vertente veio depois acrescer o 

reconhecimento de uma dimensão temporal da “solicitude administrativa”, 

em claro paralelo com o artigo 6º/1 da CEDH, numa síntese que 

corresponde ao macro-conceito de boa administração que hoje vemos 

plasmado no artigo 41º da Carta”4. 

                                                           
3 Carla AMADO GOMES, A “boa administração” na revisão do CPA: depressa e 

bem…, in Direito & Política, nº 4, 2012, pp. 142 segs. 
4 Já aplicado pelo Tribunal de Justiça no Acórdão de 15 de Julho de 2004, caso C-

501/00, onde obtemperou que “incumbia à Comissão, de acordo com o princípio 

da boa administração, adoptar uma decisão definitiva num prazo razoável a 

contar da recepção das observações do Estado-Membro em causa, das partes 

interessadas e eventualmente dos outros Estados-Membros. Com efeito, uma 

duração excessiva do procedimento de exame é susceptível de aumentar, para o 

Estado em causa, a dificuldade de refutar os argumentos da Comissão e de violar 

assim os seus direitos de defesa” (consid. 52). 
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Este referencial da CDFUE, hoje plenamente vinculante por força da 

recepção operada pelo Tratado de Lisboa (em vigor desde Dezembro de 

2009), constitui uma âncora firme do direito à decisão administrativa em 

prazo razoável, numa juridicização que o transferiu de um plano da mera 

gestão de eficiência para um patamar de eventual fonte de 

responsabilização por irrazoabilidade do tempo de decisão. Deve, no 

entanto, sublinhar-se que, em 2004, o STA analisou um outro caso de 

alegados danos provocados por violação do direito à decisão em prazo 

(procedimental razoável), utilizando apenas o artigo 6º/1 da CEDH5 ― além 

dos artigos 2º e 6º do DL 48.051. O caso era mais complexo (e mais gritante: 

um particular aguardou mais de 3 anos por uma decisão de licenciamento 

de uma barragem de rega cuja construção seria apoiada por um 

financiamento comunitário), pois envolvia, além da violação do citado 

direito (que não foi dada por provada), alegadas afrontas ao princípio da 

confiança e ao direito à informação procedimental. O STA, apesar de ter 

reconhecido haver “zonas de penumbra na actuação administrativa em 

causa”, não ficou convencido de que a Administração tivesse praticado 

“actos desnecessários”, com isso se desviando do padrão de diligência 

técnica exigível e incorrendo em ilicitude geradora de responsabilidade, 

tendo absolvido a Ré do pedido. 

No aresto em apreço, tão pouco se admitiu a violação do direito à 

decisão em prazo razoável ― mas a existência deste direito não foi 

contestada. O tribunal, além dos artigos 2º e 6º do regime de 1967, dos 

artigos 10º, 57º e 58º do Código do Procedimento Administrativo e de 

disposições especificamente aplicáveis relativas ao procedimento em 

causa, invocou como reforço os artigos 6º/1 da CEDH, 41º/1 da CDFUE e 17º 

do Código Europeu de Boa Conduta. Para a densificação do conceito de 

prazo razoável, o TCA valeu-se da jurisprudência do Tribunal de Estrasburgo 

sobre o direito à decisão judicial em prazo razoável, analisando 

                                                           
5 Acórdão do STA, I, de 2 de Março de 2004, proc. 01531/03 (disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/19d8c4d2f14f9a5b

80256e4e004eacc2?OpenDocument&Highlight=0,01531%2F03%20) 
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detidamente o tempo transcorrido em cada fase procedimental, as 

diligências procedimentais, a complexidade do procedimento, a eficiência 

dos serviços e a conduta do lesado. O Tribunal concluiu que o facto de um 

procedimento concursal para provimento de 123 técnicos informáticos de 

grau 2 na carreira de informática ter demorado quase um ano (mais 

precisamente: 11 meses e 19 dias) a chegar ao seu termo não configura um 

caso de violação do prazo razoável.  

Não é tanto nossa intenção discutir aqui o acerto do juízo do TCA, mas 

sobretudo iluminar a figura do “atraso na decisão do procedimento” como 

possível causa de imputação de responsabilidade à Administração por 

facto ilícito; no entanto, não podemos deixar de nos impressionar com o 

período de quase um ano transcorrido desde a abertura do concurso de 

provimento até à publicação da lista dos nomeados. É certo que houve 

reclamações que terão atrasado a tomada de decisão em cerca de um 

mês e meio, e que cada publicação em Diário da República leva cerca de 

vinte dias (houve quatro) ― mas o júri ter precisado de mais de quatro meses 

para elaborar a lista dos candidatos admitidos e excluídos parece-nos, 

muito francamente, um exagero. E mesmo sem olhar aos “detalhes”, 

cumpre reconhecer que uma estrutura administrativa que se pretende 

eficiente não se compagina com procedimentos concursais de provimento 

de pessoal que demoram quase um ano a realizar-se… 

Num acórdão muito citado em tema de atraso na administração da 

justiça (o acórdão de 9 de Outubro de 2008, proc. 0310/08)6, o STA apreciou 

um caso em que a acção declarativa foi apresentada em 1995, a 

subsequente execução foi desencadeada em 1997 e, em 2001, os 

autores/exequentes ainda não haviam logrado obter a plena execução da 

sentença. Esse atraso provocou-lhes danos morais, que imputaram à 

                                                           
6 Sobre a responsabilidade do Estado por atraso na administração da justiça veja-

se, por último, Ricardo PEDRO, Contributo para o estudo da responsabilidade civil 

extracontratual do Estado por violação do direito a uma decisão em prazo razoável 

ou sem dilações indevidas, Lisboa, 2011. 
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demora excessiva do processo executivo. O STA percorreu cuidadosamente 

cada trâmite processual (uma metodologia identicamente seguida pelo 

TCA, no acórdão sub judice) mas apontou a necessidade de se adoptar, na 

determinação do “prazo razoável”, um critério de razoabilidade, “o que nos 

remete para uma análise global, de conjunto da situação processual dos 

autos em que o demandante se queixa do atraso e não para os seus 

pormenores e para os prazos de cada fase e momento processual”. 

Utilizando esta análise do “tempo global”, o STA reconheceu razão aos 

autores, sublinhando que (realçados nossos): 

 

“…por organização deficiente dos serviços em que pontuam dois 

meses de demora da secretaria na abertura da conclusão do 

processo ao juiz após esgotado o prazo para realização da prova 

pericial, e um ano em que os autos ficaram parados a aguardar 

despacho do juiz, houve um atraso injustificado sensível e que afectou 

de modo claro o bom andamento do serviço e contribuiu para um 

atraso global, que por este motivo se deve considerar excessivo e 

desrazoável, caracterizando-se assim o elemento de ilicitude.  

A culpa resulta da ilicitude e do próprio facto de o serviço não 

funcionar de acordo com os standards de qualidade e eficiência que 

são esperados e constituem uma obrigação do Estado de Direito 

perante os cidadãos”. 

 

Não tendo baseado a sua decisão no RRCEE (que apenas no início do 

ano entrara em vigor), o STA parece tê-lo já como pano de fundo destas 

considerações: pense-se no artigo 12º do RRCEE7, que remete para o regime 

da responsabilidade por facto da função administrativa a responsabilização 

                                                           
7 Sobre o artigo 12º do RRCEE, vejam-se: Carla AMADO GOMES, A 

responsabilidade civil do Estado por actos praticados no âmbito da função 

jurisdicional no quadro da Lei 67/2007, de 31 de Dezembro, in Textos dispersos de 

Direitos da Responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas, Lisboa, 

2010, pp. 217 segs; Carlos CADILHA, Regime da responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entidades públicas, Anotado, 2ª ed., Coimbra, 

2011, pp. 236 segs (anotação ao artigo 12º); Luís FÁBRICA, in Comentário ao Regime 

da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas, 

Lisboa, 2013, pp. 319 segs (comentário ao artigo 12º). 
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do Estado-juiz em caso de violação do direito a uma decisão judicial em 

prazo razoável, bem como no disposto no artigo 7º/4 do RRCEE, que define 

“funcionamento anormal do serviço” como a violação de padrões médios 

de resultado cuja observância deveria ter levado os serviços a agir de 

forma a evitar danos. Ou seja, o atraso irrazoável e injustificado na 

prolacção de uma decisão jurisdicional é hoje claramente identificado com 

um exemplo de “culpa do serviço” judicial.  

Voltando à decisão que motiva esta nota, o atraso irrazoável e 

injustificado na produção da decisão procedimental deve configurar, 

paralelamente, um exemplo de funcionamento anormal do serviço ― salvo 

se se verificar, cristalinamente, incúria manifesta de determinado(s) 

agente(s), a qual afastará o “anonimato” da culpa e a destacará da 

ilicitude objectiva. Por outras palavras, julgamos que os tribunais dispõem 

hoje de um mecanismo responsabilizante da morosidade administrativa que 

entrelaçará, em regra, o direito à decisão em prazo razoável e o título de 

imputação “anormal funcionamento do serviço”, nos termos do artigo 7º/3 

e 4 do RRCEE. Um prazo de decisão que, globalmente, ultrapasse os 

cânones de eficiência, os “padrões médios de resultado” razoavelmente 

exigíveis de um serviço, configura um facto ilícito e pode sustentar 

demandas de responsabilidade dos particulares lesados, uma vez realizada 

a prova do dano e do nexo de causalidade8. 

Uma última nota para sublinhar que a responsabilização por atraso 

injustificado na emissão da decisão procedimental pressupõe que o 

legislador não tenha previsto qualquer forma de término ou extinção do 

                                                           
8 Anote-se, por curiosidade que, em Itália, com a adopção das carte di servizzi 

(cartas de serviços), desde 1994, os serviços administrativos passaram a contar com 

guias de conduta que estabelecem índices de resultados de eficiência cuja 

violação, mesmo que não geradora de qualquer dano (na verdade, pode até 

gerar benefício), implica a atribuição de uma quantia ao utente. Trata-se aqui, não 

de responsabilização, mas de punição, funcionando os utentes como fiscais do 

bom cumprimento dos standards de actuação ― cfr. Oriol MIR PUIGPELAT, La 

responsabilidade patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema, Madrid, 

2002, pp. 267-270. 
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procedimento além da decisão. O ponto que queremos ressaltar é que 

figuras como o deferimento tácito permitem ultrapassar situações de inércia 

administrativa, colocando o destinatário do acto a salvo de penalizações 

por atraso ― embora, normalmente e em contrapartida, onerem 

excessivamente os interesses públicos, colectivos e de terceiros, pela 

ausência de ponderação que, em regra, acarretam. Já a fixação de prazos 

de caducidade procedimental, quer relativos a procedimentos de iniciativa 

oficiosa quer externa, resolvem o problema de raiz9 ― embora não evitem 

pedidos indemnizatórios por violação do dever de decidir quando a 

demora na actuação implique caducidade, em procedimentos de 

iniciativa externa (maxime, se em domínios de vinculação legal à prática do 

acto). 

  

 

                                                           
9 Sobre alguns problemas que a solução da caducidade, parcialmente 

consagrada no Projecto de revisão do Código do Procedimento administrativo, 

acarreta, Carla AMADO GOMES, O projecto de revisão do CPA: breves notas, 

muito tópicas, entre a satisfação e o espanto, disponível em 

http://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/cpa-fdul.pdf [ponto c)] e em curso 

de publicação na RMP. 

http://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/cpa-fdul.pdf
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Responsabilidade contratual de um estabelecimento 

integrado no Serviço Nacional de Saúde 

 

Anotação ao Acórdão do TCA-Norte, de 30 de Novembro de 2012 (proc. 

01425/04.8BEBRG) 

 

Consultar o acórdão aqui * 

 

Cláudia Monge 

Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,  

Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Advogada 

 

 

I. Sumário do Acórdão; enquadramento 

 

É o seguinte o sumário do Acórdão do Tribunal Central Administrativo do 

Norte, de 30 de Novembro de 2012 (Processo n.º 01425/04.8BEBRG), 

conforme elaborado pelo Juiz Relator e que, por simplicidade e em sede de 

enquadramento, assim se reproduz: 

 

1. No domínio da prestação dos serviços de saúde é mais adequado à 

realidade e conduz a soluções mais justas, a aplicação do regime da 

responsabilidade contratual do que o regime da responsabilidade 

extracontratual, pois estamos perante uma situação de facto equivalente 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15

880257aca00629548?OpenDocument. 

 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
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à de um contrato de prestação de serviços – art. 1154.º do Código Civil – 

e, por isso, a justificar a mesma proteção legal. 

2. Aplica-se, por isso, neste domínio, a presunção de culpa a que alude 

o artigo 799.º, n.º 1, do Código Civil, no caso de deficiente prestação do 

cuidado de saúde, cabendo ao hospital demandado, no caso, provar 

que os seus funcionários usaram de toda a diligência e que só por 

circunstâncias imprevisíveis, de caso fortuito ou de força maior, uma 

criança nasceu com lesões cerebrais irreversíveis, num parto por cesariana 

que nenhum risco especial apresentava. 

3. Ainda que se entendesse regular o caso o regime extracontratual, 

sempre seria aplicável a presunção de culpa estabelecida no n.º 2 do 

artigo 493.º do Código Civil, pois que uma intervenção cirúrgica de parto 

por cesariana é uma atividade perigosa quer por si mesma, por ser 

invasiva do corpo da mãe e pela manipulação de um corpo 

extremamente frágil como é o da criança ao nascer, quer pelos meios 

utilizados, instrumentos e substâncias com potencialidade letal. 

4. Não tendo o hospital demandado feito a referida contraprova, deve 

ressarcir o autor, representado pelos seus pais, pelos danos decorrentes da 

situação de incapacidade a 100% para o trabalho e para qualquer 

atividade, decorrente da paralisia cerebral de que ficou a padecer. 

5. Dado que a vítima não manifesta sinais ou sintomas de sofrimento de 

forma consciente e não ser seguro haver uma avaliação da imagem 

personalizada, de acordo com o relatório pericial, não se justifica atribuir 

qualquer indemnização a título de danos morais. 

6. O tribunal não está adstrito aos limites dos pedidos parciais 

formulados pelo autor a título de indemnização por danos morais e danos 

patrimoniais mas apenas ao montante global pedido, face ao disposto no 

artigo 661.º do Código de Processo Civil. 

7. A título de danos emergentes justifica-se fixar, desde logo, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 564.º do Código Civil, uma parcela 

indemnizatória, face à necessidade de o autor ter até a fim da sua vida de 

ser acompanhado por terceira pessoa, mostrando-se equitativa a este 

título, face a um período de vida expectável de 70 anos e às especiais 

qualidades exigíveis a uma pessoa para fazer esse acompanhamento, 

indemnização de €200.000 (duzentos mil euros). 

8. Ainda a este título de danos emergentes deve ser fixada, 

autonomamente, uma parcela indemnizatória pela perda total de 

capacidade funcional. 

9. Tendo em conta que em termos económicos este prejuízo se revela, 

por um lado, inferior ao prejuízo resultante da perda de capacidade de 

trabalho mas, por outro lado, esta incapacidade se revelará por todo o 

tempo previsível de vida do lesado, 70 anos, entende-se equitativo fixar a 

este título o valor indemnizatório parcelar de €125.000 (cento e vinte cinco 

mil euros). 

A título de lucros cessantes, pela incapacidade absoluta para o trabalho, 

mostra-se equitativa a parcela indemnizatória de €125.000 (cento e vinte e 

cinco mil euros), tendo em conta o valor do salário mínimo vigente em 
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2004, ano da propositura da ação, e um período provável de vida ativa 

de 50 anos. 

 

Atento o Acórdão assim sumariado, são duas as questões juridicamente 

controvertidas e com efeitos práticos importantes, em particular no que se 

refere ao regime da prova, que gostaríamos em especial de discutir: i) a 

natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade civil pela 

prestação de cuidados de saúde num estabelecimento público integrado 

no Serviço Nacional de Saúde; ii) a qualificação da atividade como 

perigosa para efeitos da aplicação do artigo 493.º do Código Civil. 

A evidência da importância prática das questões jurídicas assim 

selecionadas para efeitos da presente análise resulta do próprio acórdão e 

do voto de vencido e projeto de decisão que o acompanha, de um dos 

juízes do coletivo do Tribunal Central Administrativo do Norte. Para 

comprovar a pertinência das questões basta compulsar que, de acordo 

com a decisão proferida: por se entender aplicável o regime de 

responsabilidade civil contratual e aplicável o artigo 493.º do Código Civil e 

consequentemente se afirmar invertido o ónus da prova, se concluir que por 

não fazer o Recorrente prova em contrário como impunham estes regimes; 

por não fazer «prova de que os seus funcionários usaram de toda a 

diligência e rigor técnicos e que o evento danoso só ocorreu por caso 

fortuito ou de força maior, imprevisíveis e inultrapassáveis»; e por entender 

«apurados todos os pressupostos da responsabilidade contratual (e também 

extracontratual)», o Tribunal nega provimento ao recurso e mantém a 

decisão de recorrida de condenação no pagamento de uma 

indemnização no valor de 450.000 euros. 

Ao passo que o voto de vencido sustenta o provimento do recurso e a 

revogação da sentença recorrida por nele se concluir que «AA, em 

representação de seu filho menor PM. …, não alegaram e obviamente não 

provaram - o que era seu ónus - n.º1 do art.º 487.º do Código Civil - qual a 

causa concreta dos graves danos que o PM. … apresentou aquando do 
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nascimento e que persistem» e se entender que «contrariamente, ao 

entendimento veiculado na sentença recorrida, é nosso entendimento que, 

em situações de responsabilidade extracontratual, diversamente se se 

versasse responsabilidade contratual, por alegada responsabilidade civil por 

alegada negligência médica em hospitais públicos - como é o caso dos 

autos - não se verifica a inversão do ónus da prova, pois que tal não resulta 

de nenhuma norma jurídica, nem esta tese foi defendida em qualquer 

decisão dos tribunais superiores, v.g, STA», pelo que afirma-se no voto de 

vencido que «não existindo esta inversão do ónus da prova, não podemos - 

pese embora a situação objetivada nos autos - concluir pela 

responsabilidade do Hospital de S. Marcos, Réu/Recorrente nos autos, 

inexistindo, assim, qualquer razão para a sua condenação em qualquer 

montante indemnizatório, pelo que fica prejudicado o conhecimento 

atinente à contabilização dos danos»10. 

 

II. Da responsabilidade civil como contratual: Aplicação do regime da 

responsabilidade civil contratual; do artigo 799.º do Código Civil em 

especial;  

 

Importa, em primeiro lugar, tomar nota dos elementos que compõem a 

construção feita no acórdão em análise no sentido da aplicação do regime 

da responsabilidade contratual. 

Assim, discorre o acórdão, nos termos que de seguida se transcrevem, 

que:  

 

No domínio da prestação dos serviços de saúde, entre outros, 

entendemos, contudo, ser mais adequado à realidade e conduzir a 

                                                           
10 Cfr. páginas 32 e 33 do Acórdão em anotação, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15

880257aca00629548?OpenDocument. 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
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soluções mais justas, a aplicação do regime da responsabilidade 

contratual. 

Isto sendo certo que o Tribunal apenas está adstrito à matéria de 

facto articulada pelas partes, sendo plenamente livre no 

enquadramento jurídico desses factos – art.º 567.º, do Código de 

Processo Civil. 

No presente litígio, em que se discute a responsabilidade por danos 

alegadamente causados por atos médicos praticados num hospital 

público, deve ter-se por referência a disciplina jurídica da 

responsabilidade contratual, mais concretamente da prestação de 

serviços, pois estamos perante uma situação de facto equivalente à 

de um contrato de prestação de serviços – art.º 1154º do Código Civil -

, e, por isso, a justificar a mesma proteção legal (vd. Figueiredo Dias e 

Jorge Sinde Monteiro, A responsabilidade médica em Portugal, no BMJ 

332, p. 50, onde se referem as figuras das "relações contratuais de 

facto" e do "contrato de adesão" neste domínio). Designadamente, no 

que diz respeito às regras de repartição do ónus da prova, as quais, no 

domínio da responsabilidade contratual, são mais favoráveis ao credor 

(lesado), existindo neste domínio presunções de culpa que a lei não 

estabelece no domínio da responsabilidade extracontratual (vd. art.º 

799º, n.º1, do Cód. Civil; Figueiredo Dias e Jorge Sinde Monteiro, ob. 

cit., p. 38 e segs.) 

Faz mais sentido – e é justo – que sejam os técnicos que prestam os 

cuidados de saúde, neste caso o membros da equipa médica que 

procedeu ao parto, a provarem que agiram com zelo, precisamente 

porque dominam – ou é suposto dominarem - os conhecimentos 

técnicos na sua área de atuação, do que fazer recair o ónus da prova 

da falta de zelo sobre os pacientes que, na generalidade dos casos, 

não têm conhecimentos técnicos na área da saúde. 

Para já não falar na natural inibição dos técnicos da área deporem 

de forma desfavorável aos seus colegas de profissão. 

Aliás, não estamos no caso concreto, em bom rigor, perante 

responsabilidade emergente de atos de gestão pública, uma vez que 

na prestação de assistência hospitalar, designadamente, no 

acompanhamento e assistência a um parto, não existem prerrogativas 

de autoridade ou uma regulamentação de natureza pública que 

permita distinguir, como ato de gestão pública, a assistência prestada 

por um hospital público e a assistência prestada, como ato de gestão 

privada, por um hospital particular. 
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Tratando-se de um ato de gestão privada sempre existiria 

responsabilidade pelo risco, ou seja, independente de culpa, a onerar 

o Réu, Hospital (…), nos termos das disposições combinadas dos art.ºs 

493.º e 494.º, do Código Civil. 

De todo o modo, como se disse, estamos perante uma situação 

contratual de facto e iremos tomar, por isso, como quadro jurídico de 

referência para o caso concreto, a responsabilidade contratual (e a 

obrigação de indemnizar dela decorrente), prevista nos artigos 798.º e 

seguintes (e artigos 562.º e seguintes), do Código Civil. 

 

Em síntese, da matéria de direito assim tratada resultam os seguintes 

argumentos utilizados pelo Tribunal Central Administrativo do Norte, no 

sentido da aplicação do regime da responsabilidade civil contratual ainda 

que o estabelecimento de saúde seja um estabelecimento de saúde 

público integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS): i) a situação de 

facto, de prestação de cuidados de saúde num estabelecimento integrado 

no SNS, é equivalente à de um contrato de prestação de serviços (artigo 

1154.º do Código Civil) e, por isso, justifica a mesma proteção legal, o 

mesmo é dizer, em caso de incumprimento, a aplicação do regime previsto 

nos artigos 798.º e seguintes do Código Civil, em especial o da inversão do 

ónus da prova fixado no artigo 799.º do Código Civil; ii) o regime da 

responsabilidade civil contratual é mais favorável ao lesado; iii) justifica-se a 

inversão porquanto o devedor tem mais meios, em razão dos especiais 

conhecimentos técnicos, para afastar a culpa do que tem o credor para 

provar a culpa; iv) a prestação de assistência hospitalar não exige 

«prerrogativas de autoridade ou uma regulamentação de natureza pública 

que permita distinguir, como acto de gestão pública, a assistência prestada 

por um hospital público e a assistência prestada, como acto de gestão 

privada, por um hospital particular»11. 

                                                           
11 Vide páginas 15 e 16 do Acórdão em anotação, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15

880257aca00629548?OpenDocument 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
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Concordamos com os três primeiros argumentos empregues na defesa 

da aplicação do regime da responsabilidade civil contratual e duvidamos 

da necessidade, pertinência e adequação do último dos argumentos, sem 

deixar, porém, de salientar que a ação é ajuizada sob a aplicação do 

Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de novembro de 1967, e não sob a aplicação 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 

Do último dos argumentos enunciados afastamo-nos porquanto os atos 

de prestação de cuidados de saúde, ainda que materialmente iguais aos 

realizados em estabelecimentos de saúde privados, não deixam de ser, a 

valer tal distinção, «atos de gestão pública», pois são exercidos em 

cumprimento da tarefa fundamental de serviço público de saúde, nos 

termos dos artigos 9.º, alínea d), e 64.º. n.º 2, alínea a), da Constituição da 

República Portuguesa12 13.  

                                                           
12 Ainda que aplicáveis os artigos 798.º e seguintes do Código Civil, a jurisdição 

competente é naturalmente a administrativa, atento o âmbito do artigo 4.º, n.º 2, 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 
13 Sobre a qualificação da atuação dos médicos num estabelecimento público 

de saúde, vide Diogo Freitas do Amaral, Natureza da Responsabilidade Civil dos 

Actos Médicos Praticados em Estabelecimentos Públicos de Saúde, in Direito da 

Saúde e Bioética, Lisboa, 1991, página 128, quando afirma que: «Os médicos que 

actuam ao serviço de um estabelecimento público de saúde não exercem uma 

actividade materialmente distinta da dos médicos que trabalham por conta própria 

ou para uma clínica privada; tão pouco exercem poderes de autoridade pública 

sobre os doentes ou sobre quaisquer outros particulares. Assim, pelas duas primeiras 

teorias» (leia-se, a teoria da natureza material da atividade e a teoria dos poderes 

de autoridade) « que analisámos os actos médicos que envolveriam exercício de 

uma atividade de gestão privada. No entanto, à luz da terceira teoria» (leia-se, a 

teoria do enquadramento institucional), não pode sofrer dúvida que a actividade 

médica nos estabelecimentos públicos de saúde se insere num enquadramento 

institucional de carácter público: ela constitui exercício de uma função pública, 

desenvolve-se sob a égide de normas de direito público, e condiciona os médicos 

em função de deveres e restrições especiais de carácter público».  

É forçoso concluir que uma qualificação como ato de gestão pública (se se quiser 

hoje manter esta cisão e discussão, que, em face da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, não nos parece necessária ou especialmente frutuosa) não afasta a 

possibilidade de aplicação de normas do Código Civil, em particular dos artigos 

798.º e seguintes, em concurso, atento o concurso de títulos de imputação, com o 

regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas ― vide, quanto a referência neste âmbito ao concurso de títulos de 

imputação, Cláudia Monge, A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares 
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Vejamos, pois, com maior desenvolvimento os três primeiros argumentos 

enunciados no acórdão sentido da aplicação do regime da 

responsabilidade civil contratual.  

No voto de vencido é afirmado, quanto à aplicação do regime da 

responsabilidade contratual e à inversão do ónus da prova professada no 

acórdão, que «o certo é que nenhuma norma ou diploma legal possibilita 

este entendimento»14. Ora, a norma legal que possibilita este entendimento 

é a integração da situação de facto na previsão do artigo 798.º do Código 

Civil, sendo, consequentemente, aplicável o artigo 799.º. 

A prestação de cuidados de saúde, seja num estabelecimento de saúde 

público ou num estabelecimento de saúde privado, integra um feixe 

comum de situações jurídicas ativas e passivas15. As situações jurídicas que 

caraterizam a prestação de cuidados de saúde enquanto tipo social e 

                                                                                                                                                                     
integrados no Serviço Nacional de Saúde por atos de prestação de cuidados de 

saúde, in Novos temas da responsabilidade civil extracontratual das entidades 

públicas, e-book Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, coord. Professores Doutores Carla Amado Gomes e Miguel 

Assis Raimundo, 2013, páginas 4 a 8 e 18 a 22.  

Afastamo-nos, assim, da afirmação do Ilustre Professor Freitas do Amaral quando 

assaca, como consequência da qualificação da atuação do médico num 

estabelecimento de saúde como ato de gestão pública, quanto à determinação 

do direito aplicável, que: «dado que está em causa uma responsabilidade por 

actos de gestão pública, o direito substantivo aplicável não é o direito civil, mas sim 

o direito público», sendo que «a sede da matéria é, fundamentalmente, o Decreto-

Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 1967» (cfr. Diogo Freitas do Amaral, Natureza 

da Responsabilidade Civil dos Actos Médicos Praticados em Estabelecimentos 

Públicos de Saúde, cit.  , página 130), 
14 Vide página 33 do Acórdão em anotação, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15

880257aca00629548?OpenDocument. 
15 Como temos vindo a sustentar, «há um feixe comum que é aplicável a qualquer 

prestação de cuidados de saúde, ainda que o seu quadrante ou a sua ambiência 

seja de direito público ou de direito privado» (cfr. Cláudia Monge, "Contributo para 

o estudo do Direito da Saúde: a prestação de cuidados de saúde" (Tese de 

Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa 2002). Podemos, na verdade, «identificar um feixe comum de direitos 

subjetivos dos destinatários da prestação de cuidados de saúde, 

independentemente do estatuto público ou privado do estabelecimento onde são 

prestados os cuidados de saúde, o que torna paradoxal a existência de dois 

regimes distintos e de um contencioso de responsabilidade civil dual» (ibid., página 

137). 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
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impendem sobre os prestadores de cuidados de saúde, sejam o 

estabelecimento de saúde público ou privado, são as mesmas: a prestação 

de cuidados de saúde adequados, de acordo com as leges artis e em 

tempo útil, o dever de informação, o dever de obter consentimento prévio 

e esclarecido, o dever de sigilo, o dever de segurança, …  

Estas situações jurídicas integram uma relação obrigacional complexa16 e 

têm fonte legal e contratual e são deveres específicos e não deveres 

genéricos. Se são deveres específicos e não genéricos, o regime de 

responsabilidade civil é obrigacional e não aquiliana17-18, devendo, assim, 

em caso de violação dos deveres específicos, em caso de incumprimento, 

ser aplicado o artigo 798.º e não o artigo 483.º do Código Civil ou o Decreto-

Lei n.º 48051, de 21 de novembro de 1967, ou a Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro. 

Salienta-se que, como refere MENEZES LEITÃO, «a diferença entre a 

responsabilidade delitual e a responsabilidade obrigacional é que, 

enquanto a responsabilidade delitual surge como consequência da 

violação de direitos absolutos, que aparecem assim desligados de qualquer 

relação inter-subjectiva previamente existente entre lesante e lesado, a 

                                                           
16 Cfr. da Autora, A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares integrados 

no Serviço Nacional de Saúde por atos de prestação de cuidados de saúde, cit.,, 

página 2. 
17 Já, assim, o sustentámos, em A responsabilidade dos estabelecimentos 

hospitalares integrados no Serviço Nacional de Saúde por atos de prestação de 

cuidados de saúde, in Novos temas da responsabilidade civil extracontratual das 

entidades públicas, e-book Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, coord. Professores Doutores Carla Amado Gomes 

e Miguel Assis Raimundo, 2013 (disponível em http://www.icjp.pt/publicacoes), 

página 3, e em Le droit de la santé et la relation de soins, in Le droit de la santé et la 

justice, colec. Séminaire d'actualité de droit médical, Bibliothèque de Droit de la 

Santé et d'Éthique Médicale (disponível em http://www.bnds.fr). 
18 No sentido da afirmação da responsabilidade civil por ato ou omissão do 

médico como obrigacional em virtude da incidência de deveres específicos, vide 

Pedro Romano Martinez, Responsabilidade Civil Por Acto ou Omissão do Médico - 

Responsabilidade Civil Médica e Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, in 

Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. II, 

Coimbra, 2011, página 479, e Direito das Obrigações Programa 2010/2011, 

Apontamentos, 3.ª ed., Lisboa, 2011, página 103. 

http://www.icjp.pt/publicacoes
http://www.bnds.fr/
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responsabilidade obrigacional pressupõe a existência de uma relação inter-

subjectiva, que primariamente atribuía ao lesado um direito a prestação, 

surgindo como consequência da violação de um dever emergente dessa 

relação específica»19. Assim reconhecendo, afigura-se correto considerar a 

responsabilidade emergente da prestação de cuidados de saúde, seja qual 

for o modelo e a natureza (pública ou privada) de relação jurídica, como 

obrigacional.  

Como reconhece VELTEN, por referência ao quadro jurídico alemão, o 

fundamento de pretensão no âmbito da responsabilidade médica 

contratual é, segundo a opinião geral, a violação contratual positiva do 

contrato de tratamento20.  

A propósito da prevalência da responsabilidade contratual, afirma 

PEDRO ROMANO MARTINEZ que «muito frequentemente, em caso de dano 

causado por acto médico discute-se acerca da existência de uma relação 

contratual entre o lesado e o autor da lesão ou entre o primeiro e o hospital 

onde o segundo labora» e, nesse âmbito, «discute-se não só qual o tipo de 

contrato, como a relação entre os três vínculos (do paciente com o 

médico, entre este e a entidade hospitalar e entre o paciente e o 

hospital)»21. Quanto ao hospital, afirma PEDRO ROMANO MARTINEZ, que 

«tendo sido ajustado um contrato, a cuja formação preside a regra do 

consensualismo (art. 219.º), a responsabilidade pelo incumprimento é 

obrigacional», tratando-se de um «contrato de prestação de serviços 

atípico, que segue o regime geral do mandato (art. 1156.º)», pelo que, «se 

durante a execução do contrato foram causados danos ao paciente por 

facto de terceiro (médico contratado pelo hospital para a prática de actos 

                                                           
19 Cfr. Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Volume I, 

Introdução. Da constituição das obrigações, 9.ª ed., Coimbra, 2010, página 294. 
20 Cfr. Wolfram Velten, Der medizinische Standard im Arzthaftungsprozeß (Ein 

Beitrag zu Umfang und Grenzen der Darlegungslast von Arzthtaftungsklägern 

bezüglich der Standards medizinischer Heilbehandlung), Hamburg, 2001, página 14. 
21 Cfr. Pedro Romano Martinez, Direito das Obrigações Programa 2010/2011, 

Apontamentos, cit. , página 101. Cfr. Carlos Ferreira de Almeida, Os Contratos Civis 

de Prestação de Serviço Médico, in Direito da Saúde e Bioética, Lisboa, 1996, em 

especial página 90. 
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médicos), a responsabilidade do hospital é obrigacional por facto de 

terceiro»22.  

Entendemos assim que, mesmo num quadro de qualificação como o dos 

autos, relativamente a uma relação jurídica administrativa, em que a 

prestação de cuidados de saúde é realizada num estabelecimento público 

de saúde integrado no Serviço Nacional de Saúde, é correto afirmar a 

perspetiva contratual e a responsabilidade obrigacional23.  

                                                           
22 Cfr. Pedro Romano Martinez, Direito das Obrigações Programa 2010/2011, 

Apontamentos, cit. , páginas 101 e 102. Vide ainda Responsabilidade Civil Por Acto 

ou Omissão do Médico - Responsabilidade Civil Médica e Seguro de 

Responsabilidade Civil Profissional, cit.  , página 464. 
23 Cfr. Cláudia Monge, A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares 

integrados no Serviço Nacional de Saúde por atos de prestação de cuidados de 

saúde, cit., página 9. 

Em sentido que favorece a afirmação do modelo contratual, atente-se que 

FIGUEIREDO DIAS e SINDE MONTEIRO analisam, de iure condendo, a 

responsabilidade contratual dos hospitais públicos e vêm concluir que «o quadro do 

contrato parece-nos o mais apropriado para vazar a relação, caracterizada por 

uma ideia de confiança, entre o doente e a entidade prestadora dos serviços de 

saúde» e aludem às “relações contratuais de facto” («faktische Schuldverhältnisse») 

e às “relações de massas” (Massenverkehr), resultantes de um comportamento 

social típico (Sozialtypisches Verhalten)» (cfr. Jorge Figueiredo Dias/Jorge Sinde 

Monteiro, Responsabilidade Médica em Portugal, Boletim do Ministério da Justiça, 

n.º 332, 1984, páginas 48 e 49, nos termos também referidos no acórdão em 

análise).  

Veja-se ainda João Álvaro Dias, Procriação assistida e responsabilidade médica,  

Boletim da Faculdade de Direito, Studia Iuridica, 21, Coimbra, 1996, páginas 240 e 

241, quando afirma que: «a fim de enquadrar tal responsabilidade poderá fazer-se 

apelo quer ao instituto dos contratos de adesão quer à figura das relações 

contratuais de facto («faktische Schuldverhältnisse») e mais especificamente às 

“relações de massas” («Massenverkehr») resultantes de um comportamento social 

típico (Sozialtypisches Verhalten)», «sendo inegável um fenómeno de massificação 

no acesso aos serviços médicos das instituições e serviços públicos de saúde, 

qualquer das soluções – contrato de adesão ou relação contratual fáctica – tem 

potencialidades para retratar com fidelidade e rigor técnico a relação que se 

estabelece entre o doente e a instituição ou serviço público de saúde» e prossegue 

para afirmar que «estando em causa a tutela de direitos tão essenciais como o 

direito à saúde, à integridade física e à vida, bem se compreende que, nos limites 

do juridicamente admissível, a qualificação das relações contratuais poderá 

contribuir para a sua personalização e, porque não dizê-lo, para um sentido de 

responsabilidade acrescida por parte dos médicos que aí desempenham funções». 

Veja-se também Moitinho de Almeida, A Responsabilidade civil do médico e o seu 

seguro, Scientia Iuridica, Tomo XXI, 1972 (Maio/Agosto), Braga, página 352, quando 

afirma que: «quando o particular se dirige ao hospital público, solicitando 
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O direito à proteção da saúde é tarefa fundamental do Estado, nos 

termos do artigo 9.º, alínea d) e do artigo 64.º da Constituição da República 

Portuguesa. Em conformidade com o artigo 64.º, n.º 2, alínea a), da 

Constituição, o direito à proteção da saúde é realizado através de um 

serviço nacional de saúde. O estabelecimento de saúde dos autos integra o 

Serviço Nacional de Saúde, em conformidade com a Base XII da Lei de 

Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada 

pela Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro.  

                                                                                                                                                                     
observação ou tratamento médico, não vemos porque não configurar entre ambos 

a existência de um contrato».  

Atente-se igualmente que «o acto criador da relação de utilização dos serviços 

públicos pelos particulares tem, regra geral, a natureza de contrato administrativo - 

contrato, porque entendemos que a fonte dessa relação jurídica é um acordo de 

vontades, um ato jurídico bilateral; e administrativo, porque o seu objecto é a 

utilização de um serviço público e o seu principal efeito é a criação de uma 

relação jurídica administrativa» (Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito 

Administrativo, Volume I, (com a colaboração de Luís Fábrica, Carla Amado Gomes 

e Jorge Pereira da Silva), 3.ª ed., Coimbra, 2007, página 804). 

Em sentido oposto, apontando para a aplicação do regime da responsabilidade 

civil extracontratual, veja-se Vera Lúcia Raposo, Do ato médico ao problema 

jurídico, Coimba, 2013, páginas 29 e 30, quando afirma que: «Em termos civis o 

médico pode incorrer em responsabilidade contratual (quando entre o médico e o 

paciente se celebrou um contrato, ainda que tácito, para a prestação de serviços 

médicos) e extracontratual (decorrente da violação de um direito absoluto, e que 

enquadra juridicamente as situações nas quais não existe qualquer contrato entre 

médico e paciente, nomeadamente por se tratar de um serviço pertencente ao 

SNS) (negrito nosso). Salienta, porém, a Autora que: «Há quem argumente, ainda 

que em posição minoritária, que até no caso dos hospitais públicos ainda aqui 

estaríamos perante uma responsabilidade contratual, invocando figuras como o 

contrato social, o contrato de adesão ou as relações contratuais de facto, embora 

o contrato que serve de base a estas teses não se estabeleça entre médico e 

paciente, como na responsabilidade contratual propriamente dita, mas entre este 

último e o estabelecimento de saúde» e que, em casos em que o doente se dirige 

diretamente ao estabelecimento de saúde e não ao médico, como sucede nos 

estabelecimentos integrados no SNS, «parece dever afirmar-se (para além da 

responsabilidade extracontratual) também, em princípio, a responsabilidade 

contratual da própria organização hospitalar – no quadro da aceitação de um 

contrato de adesão ou pelo recurso à figura das “relações contratuais de facto”», 

casos em que «para quem assim entenda também nestes casos será aplicável a 

presunção de culpa do art. 799º do CC» (cfr. Ibid., páginas 37 e 38). 

Apontando as diferenças de regime da responsabilidade civil nos hospitais 

públicos e nas clínicas ou consultórios privados, vide André Gonçalo Dias Pereira, 

Responsabilidade civil dos médicos: danos hospitalares - alguns casos da 

jurisprudência, Lex Medicinae, Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 4, n.º 7, 

Janeiro-Junho 2007, páginas 53 a 67. 
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Hoje, no quadro do Serviço Nacional de Saúde, há o reforço de 

mecanismos contratuais para garantir o imperativo de garantir prestações 

de cuidados de saúde, com caráter universal, geral e tendencialmente 

gratuito. Salienta-se que «hoje a prestação de atos de saúde no contexto 

do Serviço Nacional de Saúde está toda ela assente em contratos: ou o 

Estado (ou melhor dizendo, hoje, as administrações regionais de saúde 

territorialmente competentes) celebra(m) contratos-programa com as 

entidades públicas ou celebra contratos de gestão com parceiros privados 

na sequência de concurso ou adota outras técnicas concessórias ou 

celebra contratos de convenção (cfr. artigo 2.º do Regime Jurídico da 

Gestão Hospitalar, aprovado, como anexo, pela Lei n.º 27/2002, de 8 de 

novembro)»24. Assim, afirma-se que «o que temos é sempre um modelo 

contratual, no qual o Estado, pagador, contrata uma outra entidade, 

pública ou privada, para ser o prestador»25. 

Na execução desses contratos, os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde devem afetar 

os profissionais de saúde qualificados e adequados ao exercício da 

prestação. Sobre esses profissionais, que executam a prestação de 

cuidados de saúde perante o beneficiário da mesma, impendem deveres 

legais e também contratuais, deveres específicos, cuja inobservância deve 

ser tida como incumprimento contratual26. Há um escopo de confiança, 

                                                           
24 Cfr. Cláudia Monge, A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares 

integrados no Serviço Nacional de Saúde por atos de prestação de cuidados de 

saúde, cit.,, página 7. 
25 Ibid. 
26 Como explica Pedro Romano Martinez, Direito das Obrigações Programa 

2010/2011, Apontamentos, cit. , página 103: «As relações obrigacionais 

caracterizam-se pela existência de deveres específicos. O devedor fica adstrito à 

realização de uma prestação – normalmente complexa – em benefício do credor. 

Esses deveres específicos decorrem normalmente de um contrato que não carece 

de uma formalização especial para a sua conclusão. Mas os deveres específicos, 

por exemplo, de um médico relativamente ao paciente podem não resultar de um 

contrato, mas de um negócio unilateral – por exemplo, de uma promessa pública 

(art. 459.º) feita pelo hospital – ou de uma actuação em gestão de negócios (arts. 

464.º e ss)». Em qualquer caso, prossegue o Autor: «O devedor numa relação 
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gerado perante o beneficiário do serviço. Esse escopo de confiança deve 

conduzir à aplicação do regime da responsabilidade civil obrigacional se 

mais favorável ao lesado.  

No sentido do argumento empregue pelo acórdão em apreço, de que o 

devedor tem mais meios, em razão dos especiais conhecimentos técnicos, 

para afastar a culpa do que tem o credor para provar a culpa, refere 

PEDRO ROMANO MARTINEZ que a principal razão que justifica a presunção 

de culpa do art. 799.º, n.º 1, do CC é que «o devedor adstrito ao 

cumprimento de um dever específico domina o modo como a prestação 

vai ser realizada, pelo que pode evitar o incumprimento ou demonstrar que 

este se ficou a dever a causa externa que não podia evitar»27. Com relevo 

igualmente para a análise do acórdão versado, dado que o mesmo 

aponta não só para a aplicação do regime da responsabilidade civil 

contratual como invoca e aplica o artigo 493.º do Código Civil, nota ainda 

PEDRO ROMANO MARTINEZ que «tal como noutras previsões legais – arts. 

491.º, 492.º, 493.º do CC – a presunção de culpa do devedor justifica-se 

porquanto é o agente que domina o risco da prestação a seu cargo; assim, 

sendo incumprida, é difícil ao lesado fazer a prova da culpa do agente e 

que «pelo contrário, o agente, tendo especial conhecimento do modo 

como a prestação se realiza, é que se encontra em condições de fazer a 

prova negativa, demonstrando a existência de causa externa, facto de 

terceiro, etc.»28.  

Questão que o acórdão não aprecia, mas cujo sentido poderia influir na 

decisão, é a de saber se a inversão do ónus da prova e a presunção é de 

culpa ou de culpa e de ilicitude. Deve exigir-se e concluir-se que o Autor 

                                                                                                                                                                     
obrigacional fica obrigado a cumprir deveres específicos para com o credor. De 

facto, é o devedor, especialmente quando conhecedor da actividade, que 

domina o cumprimento da prestação e que melhor pode demonstrar se realizou 

bem ou mal o seu dever. Daí a presunção de culpa do art. 799.º, n.º 1» (ibid.). 
27 Pedro Romano Martinez, Responsabilidade Civil Por Acto ou Omissão do Médico 

- Responsabilidade Civil Médica e Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, cit. , 

página 473. 
28 Ibid. 
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logrou demonstrar a ilicitude e o hospital não logrou afastar a presunção de 

culpa? Ou concluir-se que a presunção é de faute, que a presunção 

abrange a ilicitude e a culpa e que o Réu não logrou afastar a presunção 

de ilicitude e de culpa?29 A quem caberia provar que a atuação do 

estabelecimento hospitalar foi conforme com os deveres legais e 

contratuais que lhe são impostos, em especial de assistência pronta e 

adequada, de acordo com as leges artis? 

Se optarmos pela afirmação de que o regime de responsabilidade civil 

obrigacional é assente na faute, pela integração dos deveres de proteção 

na relação obrigação complexa e pela aplicação da responsabilidade 

contratual, teremos que concluir que caberá ao devedor, prestador de 

cuidados de saúde médicos, afastar a presunção de faute, demonstrando 

que não faltou ao cumprimento ou que o cumprimento defeituoso da 

obrigação não procede de culpa sua, em conformidade com o artigo 799.º 

do Código Civil. O que não é desenvolvido pelo acórdão em análise, nem é 

versado, atenta a posição que aí se adotou, no voto de vencido. 

Note-se, porém, ainda que a obrigação de prestação de cuidados de 

saúde, seja entendida como de fonte legal ou de fonte contratual, encerra, 

como obrigação principal, a assistência pronta e em tempo útil e o 

tratamento com correção e de acordo com as leges artis. Assim, na 

verificação da ilicitude importa aferir se a assistência foi a clinicamente 

adequada, no tempo útil e medicamente devido e foi executada em 

conformidade com as leis da arte próprios do exercício da profissão. 

                                                           
29 A esse propósito vide António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil 

Português, II, Direito das Obrigações, Tomo III, Coimbra, 2010, páginas 378 e 379, 

quando afirma que «o actual Direito de responsabilidade civil português 

corresponde a um sistema híbrido: a responsabilidade obrigacional segue o modelo 

napoleónico, assente na faute, enquanto a responsabilidade delitual segue o 

germânico, apoiado na contraposição entre a culpa e a ilicitude» e que o 

reconhecimento do modelo híbrido «vai reabilitar os deveres de protecção, no 

domínio obrigacional: tais deveres justificam a aplicação de um regime muito mais 

complexo, dada a presunção de faute envolvida». 
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Como bem sabido, quer a responsabilidade civil extracontratual quer a 

responsabilidade civil contratual são títulos de imputação de 

responsabilidade subjetiva, por facto ilícito e em razão da culpa. Assim, 

importava em juízo, aferir se, como alega o Réu Recorrente, «Dos sinais 

recebidos, da evolução do parto, em nenhuma altura foi verificado 

qualquer sinal de sofrimento fetal que justificasse uma atuação diferente 

daquela que foi a atuação do Réu», se a cesariana «foi realizada em 

momento adequado», se «os procedimentos foram adequados» e se 

«nenhum fator foi verificado (nomeadamente sofrimento) que indicasse 

qualquer comportamento diferente daquele que foi seguido pelo Réu» e se 

«também, nenhuma culpa pode ser imputada na conduta do Réu, uma vez 

que perante as circunstâncias do caso e os sinais que lhe eram permitidos 

observar, não lhe era exigido, ou deveria, ter agido de outro modo, ou 

ainda que se a sua atuação fosse diferente, tal teria obstado à 

incapacidade de que padece o menor». 

O que não resulta claro da factualidade, conforme se assinala no voto 

de vencido, atenta a resposta aos artigos da base instrutória, é se «existiu ou 

não atraso na decisão e submissão da mãe do PM a cesariana, para depois 

se poder questionar se foi ou não esse atraso que importou os graves danos 

de que veio a sofrer o PM (…)». Assim, ainda que se propugne a aplicação 

do regime da responsabilidade como contratual, compreende-se que a 

aplicação do direito aos factos não seja unívoca em razão de, atenta a 

factualidade, se considerar ou não que houve uma atuação ilícita e 

culposa.  

As questões juridicamente relevantes incidem sobre as diferenças entre a 

aplicação do regime da responsabilidade civil contratual e o regime da 

responsabilidade civil extracontratual, desde logo sobre o ónus da prova.  
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III. Da aplicação do artigo 493.º do Código Civil? 

O Acórdão explicita qual a motivação na aplicação do artigo 493.º do 

Código Civil, ao considerar, em termos que por simplicidade se reproduzem, 

que:  

«(…) a inversão do ónus da prova da culpa mostra-se neste caso 

razoável e justo, uma vez que o serviço público obrigado a vigilância e 

zelo pode ilidir a presunção demonstrando quer a adoção das 

providências adequadas a evitar o dano quer a ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior a determinar esse evento. 

Trata-se de factos positivos, relativos à organização e 

desenvolvimento da atividade do ente público, cuja demonstração 

está facilmente ao seu alcance, em regra por meios probatórios 

extraídos dos seus próprios serviços. 

Daí a regra do n.º 2 do artigo 493º do Código Civil: 

“Quem causar danos a outrem no exercício de uma atividade, 

perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios 

utilizados, é obrigado a repará-los, exceto se mostrar que empregou 

todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os 

prevenir.” 

Assim como é pacífico o entendimento de que, por beneficiar 

dessa presunção, o autor só tem que demonstrar a realidade dos 

factos causais que servem de base àquela para que se dê como 

provada a culpa do réu, cabendo a este ilidir a presunção (artigos 

349º e 350.° n.ºs 1 e 2, do Código Civil; Acórdãos do Supremo Tribunal 

Administrativo de 20.03.2002, recurso n° 45 831, e de 03.10.2002, recurso 

n° 45 621)»30. 

 

No entanto, para efeitos da aplicação do artigo 493.º, n.º 2, do Código 

Civil a atividade deve ser caraterizada como perigosa por sua própria 

natureza ou pela natureza dos meios utilizados. 

                                                           
30 Cfr. página 14 do Acórdão em anotação, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15

880257aca00629548?OpenDocument. 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
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O acórdão em anotação sustenta que: «Na verdade não vemos 

qualquer razão para não se aplicar no caso a norma invocada na sentença 

recorrida, a contida no n.º2 do artigo 493º do Código Civil: A intervenção 

cirúrgica em causa, a de um parto por cesariana, é uma atividade perigosa 

quer em si mesma que pelos meios utilizados. Em si mesma porque se trata 

de uma intervenção invasiva do corpo da parturiente e envolve a 

manipulação de um corpo extremamente frágil como é o de um feto e, 

depois, recém-nascido. Assim como implica o recurso a instrumentos que 

podem, mal utilizados, provocar a morte ou lesões graves quer no feto quer 

na mãe.  

O mesmo se diga em relação aos medicamentos necessariamente 

utilizados, como sejam os anestésicos». Termos em que propugna o Tribunal 

Central Administrativo do Norte que, não tendo o Recorrente feito prova em 

contrário, «como se lhe impunha face a esta norma, ou seja, prova de que 

os seus funcionários usaram de toda a diligência e rigor técnicos e que o 

evento danoso só ocorreu por caso fortuito ou de força maior, imprevisíveis 

e inultrapassáveis», entende «apurados todos os pressupostos da 

responsabilidade contratual (e também extracontratual)»31. 

Ora, se acompanhamos a decisão na aplicação do regime da 

responsabilidade civil contratual, já assim não o fazemos quanto à 

aplicação do artigo 493.º do Código Civil. 

A cesariana não deve ser qualificada como uma atividade perigosa 

para efeitos da aplicação do artigo 493.º do Código Civil. Como se 

reconhece, a questão não é pacífica, porquanto depende do 

preenchimento do conceito relativamente indeterminado de especial 

perigosidade 32.  

                                                           
31 Cfr. página 18 do Acórdão em anotação, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15

880257aca00629548?OpenDocument. 
32 A propósito da aplicação do artigo 493.º, n.º 2, do Código Civil, refere Mário 

Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, 12.ª ed., Coimbra, 2011, páginas 

 

http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/6346f0d05b25c15880257aca00629548?OpenDocument
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No entanto, parece-nos ser de considerar que a cesariana é um 

procedimento cirúrgico corrente. Não é uma atividade especialmente 

perigosa pois não há uma propensão típica para que a cesariana gere um 

                                                                                                                                                                     
587 e 588, como exemplo de atividades perigosas «fabrico de explosivos, 

navegação aérea, transporte de matérias inflamáveis, aplicação médica de raios 

X, ondas curtas». Salienta-se, porém, o regime especial de responsabilidade civil 

pelos danos causados a pessoas expostas a radiações ionizantes, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 180/2002, de 08 de agosto, com a redação que lhe foi conferida 

pelo Decreto-Lei n.º 215/2008, de 10 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 72/2011, 

de 16 de Junho. Para que estejamos perante uma atividade especialmente 

perigosa é necessário, segundo Mário Júlio de Almeida Costa, que a atividade 

«tenha ínsita ou envolva uma probabilidade maior de causar danos do que a 

verificada nas restantes actividades em geral» (ibid., página 588), o que se 

compreende mas não é unívoco afirmar no caso da cesariana. Sendo aplicável o 

artigo 493.º, n.º 2, do Código civil, «apenas é excluída a responsabilidade derivada 

de tais danos, se o agente “mostrar que empregou todas as providências exigidas 

pelas circunstâncias com o fim de os prevenir”» (ibid.). 

Veja-se João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Volume I, 10.ª 

ed., Coimbra, 2000, página 594, quando afirma que «o artigo 493.º do Código 

vigente deslocou o eixo da responsabilidade do simples domínio para a detenção 

da coisa ou do animal, com o dever de os vigiar» e que «se a responsabilidade 

assenta, no caso presente, sobre a ideia de que não foram tomadas as medidas de 

precaução necessárias para evitar o dano, a presunção recai em cheio sobre a 

pessoa que detém a coisa (armas, explosivos, depósito de combustíveis, 

substâncias radioactivas insalubres, agulhas, agulhas médicas, lâminas, instrumentos 

cortantes, caldeira, paiol de pólvora, etc.) (…)».  

Não podemos, porém, deixar de notar que o que está em juízo em especial não é 

o emprego de técnicas ou meios anestésicos ou de procedimento cirúrgico em si, 

mas sim a questão de saber se a cesariana foi executada no momento certo ou se 

o deveria ter sido antes, podendo as lesões neurológicas ter sido evitadas se 

evitada a asfixia se a cesariana tivesse sido determinada e executada em 

momento anterior.  

Explicita ainda ANTUNES VARELA que «o carácter perigoso da actividade 

(causadora dos danos) pode resultar, como no texto legal (art. 504.º, n.º 2) se 

explicita, ou da própria natureza da actividade (fabrico de explosivos, confecção 

de pelas pirotécnicas, navegação aérea, etc.) ou da natureza dos meios utilizados 

(tratamento médico com ondas curtas ou com raios X, corte de papel com 

guilhotina mecânica, tratamento dentário com broca, transporte de combustíveis, 

etc.)» (ibid., página 595).  
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dano33. Em condições normais e com observância dos deveres de cuidado 

o risco é muito reduzido34.  

A percentagem de partos por cesariana é um dos indicadores de 

benhmarking dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde35. A 

percentagem do número de partos que é realizado com recurso a 

cesariana é um parâmetro de desempenho dos hospitais integrados no 

Serviço Nacional de Saúde, constitui um indicador de qualidade 

assistencial36. 

                                                           
33 Cfr. Carla Amado Gomes, A responsabilidade administrativa pelo risco na Lei n.º 

67/2007, de 31 de Dezembro: Uma solução arriscada?, in Três textos sobre o Novo 

regime  da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas, Lisboa, 2008, páginas 71 e 72. 
34 Veja-se que o acórdão em anotação refere que «não é normal num parto 

normal com cesariana bem realizada, o recém-nascido ficar com lesões cerebrais 

irreversíveis». 
35 Cfr. Relatório de Benchmarking | hospitais EPE e PPP dados a 31 de dezembro 

de 2012, de 15 de maio de 2013, da Administração Central do Sistema de Saúde, 

I.P., publicado em www.acss.min-saude.pt. 
36 Cfr. BI Indicadores Objetivos Nacionais 2013, no âmbito da contratualização dos 

contratos-programas, disponível em www.acss.min-saude.pt, e Metodologia para 

definição de preços e fixação de objetivos, dos contratos-programa de 2013, de 

novembro de 2012, que estabelece os princípios orientadores do processo contratual 

a desenvolver pelas Administrações Regionais de Saúde (ARS) e respetivos Hospitais 

(EPE e SPA) e Unidades Locais de Saúde (ULS), no que respeita a atividades, objetivos 

e resultados a alcançar no ano de 2013 disponível em www.acss.min-saude.pt  

A metodologia fixa um fator dissuasor do recurso a procedimento por cesariana 

quando não clinicamente adequado ao estabelecer que «Os episódios de 

internamento que resultem em partos por cesariana sempre que superiores aos 

montantes contratados serão remunerados de acordo com Grupo de Diagnóstico 

Homogéneo de Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação» (cfr. página 16 

da referida metodologia). 

Nos contratos de gestão de hospitais em parceria público-privada (os Hospitais de 

Cascais, Braga, Vila Franca de Xira e Loures) é estipulado como parâmetro de 

desempenho de resultado, que mede a qualidade assistencial, a «Taxa de 

realização de cesarianas». Este parâmetro é fixado por razões de monitorização da 

qualidade da prestação de cuidados de saúde atento ao seguinte 

circunstancialismo considerado e descrito contratualmente:  

«As taxas de cesarianas em Portugal têm atingido valores muito acima dos 

considerados adequados. Com efeito, muitos dos partos por cesariana são 

realizados não por razões clínicas, nomeadamente pelo bem-estar materno-

fetal, mas antes por razões de conveniência, comprometendo as melhores 

práticas. Neste sentido, é necessário que os hospitais dediquem esforços na 

informação das gestantes e seus familiares, assim como que garantam os 

 

http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/BI-IndObj%20Nacionais-2013_Vf%20+%20Anexo%20Lista%20Procedimentos.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/
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O número de partos por cesariana, considerando todos os hospitais 

entidades públicas empresariais e os hospitais geridos em regime de 

parceria público-privada integrados no Serviço Nacional de Saúde, 

correspondeu, no ano de 2012, a 25,68% dos partos realizados37. 

Consideramos que o que o artigo 493.º do Código Civil visa salvaguardar 

são práticas de especial perigosidade, que, por imporem um dever 

específico de vigilância, justificam um regime de responsabilidade civil 

“quase objetiva”38-39.  

                                                                                                                                                                     
recursos necessários para a realização de partos vaginais em condições de 

segurança, incluindo, entre outros aspectos, a presença de especialistas de 

obstetrícia, pediatria e anestesiologia».  

Atendendo aos últimos dois Contratos de Gestão assinados, o do Hospital de 

Loures em 31.12.2009, e o do Hospital de Vila Franca de Xira, em 25.10.2010, pode 

verificar-se que este parâmetro mede o Número de cesarianas realizadas no 

Hospital durante o período em análise face ao número Total de partos realizados no 

Hospital durante o período em análise e que o número de cesarianas não deve 

exceder o valor de referência de 25%. Em caso de desvio, deve a Entidade Gestora 

do Estabelecimento, parceiro privado que gere o hospital em parceria público-

privada, apresentar relatório justificativo do desvio. A falta de monitorização 

determina a aplicação de 120 pontos de penalidades que são deduzidos à 

remuneração anual devida pelo parceiro público. Através deste mecanismo o ente 

público visa uma adequada monitorização e promoção da qualidade assistencial. 

37 Vide Relatório de Benchmarking | hospitais EPE e PPP dados a 31 de dezembro 

de 2012, de 15 de maio de 2013, da Administração Central do Sistema de Saúde, 

I.P., publicado em www.acss.min-saude.pt, página 14. Para o apuramento da 

média considerámos os dados apresentados, nos termos do referido relatório, por 

grupo de hospital: Grupo B, 28,57%, Grupo C, 24,01%, Grupo D, 23,36%, Grupo E, 

26,81%. Os critérios de determinação dos grupos e da integração dos hospitais nos 

grupos são referidos no citado relatório, figurando a páginas 7 a descrição dos 

hospitais que integram cada grupo. O que Administração Pública visa, assim, 

salvaguardar, é que os recursos e procedimento de parto por cesariana estejam 

disponíveis e sejam empregues quando clinicamente adequados e não por razões 

de mera conveniência que não correspondam a uma boa prática assistencial. 

No caso dos autos do acórdão em apreço, é claro que o recurso à técnica de 

parto por cesariana era clinicamente adequado. 
38 O artigo 493.º do Código Civil constitui, tal como o artigo 491.º 1 o artigo 492.º, 

uma das manifestações de aproximação da responsabilidade aquiliana e da 

responsabilidade obrigacional ou de «interpenetração entre ambas» (cfr. António 

Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, II, Direito das Obrigações, 

Tomo III, cit. , página 394). O artigo 493.º do Código Civil estabelece «a propósito da 

responsabilidade aquiliana» uma obrigação legal (ibid., página 395). Como ensina 

 

http://www.acss.min-saude.pt/
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Ora, parece-nos que a técnica de cesariana, que corresponde a um 

procedimento comum, realizado em média em ¼ do número de partos 

realizados em Portugal, não reveste o conceito de especial perigosidade – 

é uma prática cirúrgica comum, a álea não é especialmente considerável, 

os riscos possíveis associados são comummente conhecidos e as técnicas 

para os minimizar há muito estudadas e aplicadas com caráter corrente. A 

técnica de cesariana envolve riscos mas não é uma atividade perigosa 40. 

Caraterizar como de especial perigosidade a realização de uma cesariana 

significará qualificar de atividade perigosa, designadamente para efeitos 

da aplicação do artigo 493.º, n.º 2, do Código Civil, a generalidade dos 

procedimentos cirúrgicos. Do mesmo modo, os procedimentos anestésicos 

não são meios especialmente perigosos.  

                                                                                                                                                                     
MENEZES CORDEIRO, «o artigo 493.º/1 assenta numa obrigação de vigiar coisas, 

animais ou actividades e de ela não ser cumprida: daí a presunção de culpa (ibid., 

página 395). Este é um “delito específico” – «estes denominados “delitos 

específicos” são, de facto, obrigações legais ou negociais: donde, por expressas 

injunções legais, se lhes aplicar o regime da responsabilidade obrigacional» (ibid., 

página 395).  

Assim também parece entender o TCA-Norte no acórdão em análise, quanto à 

aplicação do artigo 493.º, n.º 2, que sustenta e à sua incidência na apreciação de 

atos (que denomina ainda) de gestão pública, na medida em que afirma que: 

Relativamente a danos que radiquem em atividades de gestão pública, também 

estas razões se aplicam, pois o ónus da demonstração do incumprimento culposo 

dos deveres de organização e de atuação necessários para prevenir o dano por 

atividades também se apresenta excessivamente oneroso para o lesado. 

MENEZES LEITÃO salienta ainda que, além de prever a culpa presumida, «o 

legislador exige a demonstração de que o agente “empregou todas as 

providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de prevenir” os danos, o que 

parece apontar para um critério mais rigoroso de apreciação da culpa, ou seja, 

para o critério da culpa levíssima» (cfr. Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, Direito 

das Obrigações, Volume I, Introdução. Da constituição das obrigações, cit., página 

290). 
39 Sobre a distinção entre perigo e risco, vide Carla AMADO GOMES, Risco e 

modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de protecção do 

ambiente, Coimbra, 2007, páginas 223 a 238. 
40 Como refere Carla AMADO GOMES, «o risco é um perigo pressentido, mas não 

comprovado; o perigo é um risco de altíssima probabilidade» (ibid., página 226). Na 

distinção entre perigo e risco é relevante a probabilidade de ocorrência do evento 

e é possível afirmar que «quando a probabilidade é alta, pode falar-se, na 

terminologia tradicional, de perigo; quando a probabilidade é reduzida – 

degradando-se em possibilidade - , o termo risco revela-se mais adequado» (ibid., 

página 228). 
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Aplicar o regime da responsabilidade civil contratual e entender, para 

efeitos do artigo 799.º do Código Civil, o conceito ainda empregue como 

faute, abrangendo, assim, na presunção quer a ilicitude quer a culpa, 

constitui já um mecanismo adequado para a proteção do lesado, não se 

afigurando ajustado, pelo menos no caso da cesariana, aplicar o regime do 

artigo 493.º.  
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A efetivação do direito de regresso pelo Estado e a intervenção de 

terceiros: alguns tópicos de reflexão  

 

Anotação ao Acórdão do STA, de 28 de Março de 2012 (proc. 01090/11)  

 

Consultar o acórdão aqui* 

 

 

Diana Ettner 

Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa Advogada na SRS Advogados  

 

 

I. ENQUADRAMENTO: APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

1. O Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA), escolhido para 

anotação, vem decidir sobre a admissibilidade, num caso concreto, da 

dedução do incidente de intervenção acessória provocada de terceiro – 

então consagrado no art. 330.º do Código do Processo Civil (CPC), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44129, de 28 de dezembro de 1961, hoje 

constante do art. 321.º do CPC, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de 

Junho, com a mesma redação –, suscitado por parte de uma entidade 

pública (neste caso, o Município de Gondomar) em ação de 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af39603caee89a0

6802579e3003cbbb3?OpenDocument&Highlight=0,01090%2F11 

 

 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af39603caee89a06802579e3003cbbb3?OpenDocument&Highlight=0,01090%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af39603caee89a06802579e3003cbbb3?OpenDocument&Highlight=0,01090%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af39603caee89a06802579e3003cbbb3?OpenDocument&Highlight=0,01090%2F11
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responsabilidade civil extracontratual contra si intentada, tendo em vista o 

exercício de direito de regresso. 

Com a escolha deste Acórdão, a cuja análise procederemos de 

seguida, o que pretendemos é, a pretexto do mesmo, lançar algumas pistas 

de reflexão em torno da aplicação de regimes de natureza processual 

relacionados com incidentes de intervenção de terceiros, ao contencioso 

da responsabilidade civil extracontratual do Estado, tendo em vista a 

efetivação do direito de regresso por parte da entidade pública, cujo 

exercício foi tornado obrigatório com a aprovação do Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e das Demais Entidades 

Públicas (RRCEE), pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, contra os titulares 

de órgãos, funcionários e agentes1.  

Com este propósito, começaremos, neste comentário, (i) por proceder a 

uma breve exposição da situação subjacente ao aresto selecionado e à 

decisão nele contida, para passarmos, num segundo momento, e a partir 

das ideias essenciais dele retiradas a (ii) a extrair as nossas considerações 

em torno da admissibilidade de incidentes de intervenção de terceiros no 

âmbito do contencioso da responsabilidade civil extracontratual do Estado. 

 

II. EXPOSIÇÃO: O ACÓRDÃO DO STA DE 28 DE MARÇO DE 2012 

 

2. Na situação subjacente ao presente Acórdão, os autores, lesados em 

consequência de obras levadas a cabo no âmbito de uma empreitada, 

vieram intentar ação de responsabilidade civil extracontratual contra o 

                                                           
1 Referimo-nos aos “titulares de órgão, funcionários e agentes”, por ser essa a 

expressão da CRP e da lei, apesar de entendermos que, em face da nova 

legislação aplicável aos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções públicas, aprovada pela Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de Fevereiro (“LVCR”), que revogou o anterior Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de 

Dezembro, a distinção entre funcionários e agentes públicos tem de ser 

interpretada à luz do disposto na LVCR.  
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dono de obra – o Município de Gondomar – e o empreiteiro, junto do 

Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto. 

No despacho saneador proferido no âmbito do processo, o TAF do Porto 

veio, contudo, declarar-se incompetente para julgar o pedido apresentado 

contra o empreiteiro, absolvendo-o da instância, tendo a ação prosseguido 

apenas contra o município, como único Réu. 

Nesta sequência, o Município de Gondomar veio requerer a intervenção 

acessória provocada do empreiteiro, ao abrigo do (então) art. 330.º do 

CPC, alegando para o efeito poder exercer contra o mesmo direito de 

regresso, com base no contrato de empreitada e no art. 497.º do Código 

Civil. O TAF do Porto veio, contudo, indeferir o referido pedido por, em suma, 

entender que “(…) a situação descrita não permite configurar qualquer 

direito de regresso susceptível de viabilizar a pretensão do R. (…)”. 

Recorde-se que o (então) art. 330.º do CPC, atual art. 321.º do CPC2, 

estabelece o seguinte (transcrevemos o preceito em causa, para maior 

facilidade de análise): 

 

“1 — O réu que tenha ação de regresso contra terceiro para ser 

indemnizado do prejuízo que lhe cause a perda da demanda pode 

chamá-lo a intervir como auxiliar na defesa, sempre que o terceiro 

careça de legitimidade para intervir como parte principal. 

2 — A intervenção do chamado circunscreve -se à discussão das 

questões que tenham repercussão na ação de regresso invocada 

como fundamento do chamamento”. 

 

3. Apresentado recurso da referida decisão do TAF do Porto, o STA, no 

Acórdão sob análise, apesar de manter a decisão de indeferimento do 

requerimento de intervenção acessória provocada apresentado pelo Réu, 

veio fazê-lo com motivações substancialmente diferentes. 

                                                           
2 A redacção foi mantida. 
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Com efeito, não se debruçando sobre a questão de saber se, no caso 

concreto, a situação sub judice poderia configurar ou não um direito de 

regresso a favor da entidade pública, como fizera a decisão recorrida, o 

STA veio, diferentemente, invocar que o empreiteiro tem legitimidade para 

intervir como parte principal – uma vez que, havendo ganho de causa, 

dono de obra e empreiteiro serão, ambos, responsáveis pelos danos, nos 

termos dos artigos 38.º a 40.º do DL 405/93 e dos artigos 2.º e 6.º do DL 48051, 

sendo a sua responsabilidade solidária no plano das relações externas –, o 

que “o exclui, seguramente do chamamento à intervenção acessória, de 

acordo com a parte final do art. 330º/1 do C.P. Civil, preceito que limita este 

incidente aos casos em que “o terceiro careça de legitimidade para intervir 

como parte principal” (Lebre de Freitas, in “Código de Processo Civil 

Anotado” vol. I e Salvador da Costa, in “Os Incidentes da Instância”, 2.ª ed., 

p. 123)”. 

Portanto, a decisão acolhida no presente Acórdão acaba por assentar 

numa tripla consideração: (i) em primeiro lugar, o empreiteiro tem 

legitimidade para intervir como parte principal porque, tal como a ação é 

configurada pelos autores, dono de obra e empreiteiro são responsáveis 

solidariamente, no plano das relações externas, pelos danos causados no 

âmbito da empreitada; (ii) em segundo lugar, por ter legitimidade para 

intervir como parte principal, o empreiteiro não pode ser chamado a intervir 

como parte acessória, atento o disposto na parte final do (então) art. 

330.º/1 do CPC, na versão revogada pela Lei 41/2013 (atual art. 321.º/1CPC, 

na versão aprovada pela Lei 41/2013), que limita esse regime aos casos em 

que o terceiro careça de legitimidade para intervir como parte principal; (iii) 

em terceiro lugar, a incompetência do TAF do Porto para decidir sobre o 

pedido formulado contra o empreiteiro, que estivera na base da 

correspondente decisão de absolvição da instância, “não altera o campo 

de aplicação do incidente de intervenção acessória provocada” – dito de 

outro modo, não é por o tribunal se julgar incompetente para decidir sobre 

um pedido de indemnização formulado contra uma determinada entidade 

(in casu, o empreiteiro), que essa entidade passa a poder ser chamada a 
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intervir ao abrigo do regime da intervenção acessória, já que, como refere 

o Acórdão, “legitimidade e competência são pressupostos distintos”3. 

 

4. Sendo esta a configuração da situação decidida no Acórdão sob 

análise, a perspetiva sobre que nos interessa analisar o referido aresto é 

essencialmente a da utilização de um incidente de intervenção de terceiros 

por parte de uma entidade pública, tendo em vista a efetivação do 

exercício do direito de regresso contra a entidade – neste caso, um 

empreiteiro – concretamente responsável pelos danos. 

Refira-se que, assim colocada, esta é uma questão que ganha especial 

relevância à luz do RRCEE, que veio consagrar, designadamente ao nível 

do regime da responsabilidade civil extracontratual dos titulares de órgãos, 

funcionários e agentes públicos por danos decorrentes de ações ou 

omissões adotadas no exercício da função administrativa, e ao lado do 

alargamento da responsabilidade solidária do Estado aos casos de culpa 

grave, a obrigatoriedade do exercício do direito de regresso pelo Estado 

sobre os titulares dos seus órgãos, funcionários e agentes. 

Sendo certo que, no caso analisado, entrecruzam-se questões 

relacionadas com o âmbito da jurisdição administrativa, sobre as quais não 

nos pronunciaremos – por extravasarem do tema central assumido como 

objeto deste comentário e não ser essa a perspectiva assumida para esta 

análise4 –, o que nos cabe retirar do aresto selecionado, com relevância 

para o exercício que propomos, são as respetivas consequências ao nível 

                                                           
3 Apesar de o STA o não referir, poder-se-ia ainda questionar se as mesmas razões 

que determinaram a decisão do TAF do Porto de absolvição da instância do 

empreiteiro, por incompetência para decidir em relação ao pedido de 

indemnização contra si apresentado, não teriam também de valer para o admitir 

(ou não) como parte acessória.    
4 Com efeito, a questão da intervenção do terceiro só é suscitada pela entidade 

pública porque, pelo tribunal a quo, foi decidida a absolvição da instância do 

empreiteiro, inicialmente demandado conjuntamente com o município 
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do regime da intervenção de terceiros para efeitos de efetivação do direito 

de regresso pelo Estado.  

 

5. A este nível, o que retiramos do Acórdão em questão são duas ideias 

essenciais:  

i) A primeira, a de que, havendo um regime de responsabilidade solidária, 

no plano das relações externas, entre duas entidades, qualquer uma 

delas tem legitimidade para intervir em ação de indemnização 

destinada a efetivar essa responsabilidade;  

ii) A segunda, decorrente diretamente do regime consagrado no CPC, a 

de que o incidente da intervenção acessória provocada só pode ter 

aplicação nos casos em que o terceiro careça de legitimidade para 

intervir como parte principal. 

Sendo estas as ideias a destacar, a situação analisada não as aplica, 

contudo, de forma expressa, às relações existentes entre a pessoa coletiva 

pública e os titulares de órgãos, funcionários e agentes, no âmbito do 

regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado, já que no caso 

sub judice estava em causa a intervenção de um empreiteiro, que foi 

afastado do pleito em razão de uma decisão de incompetência do tribunal 

para se pronunciar contra o pedido por si formulado5, não se tendo, pois, 

analisado a situação à luz do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 

1967 (DL 48051, em vigor à data dos factos) ou do RRCEE.  

                                                           
5 Em sentido semelhante, veja-se o sumário do Acórdão do STA, de 23 de Fevereiro 

de 2012 (proc. 5537/07.8TVLSB.L1-6), nos termos do qual “IV. Numa obra pública 

executada por empreitada (art.º 1.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, 

entretanto revogado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro) em que o dono da 

obra é uma empresa pública e o empreiteiro uma pessoa colectiva de direito 

privado, no que respeita à responsabilidade civil extracontratual, há que distinguir 

entre o dono da obra e o empreiteiro. V. Ao primeiro, enquanto pessoa colectiva 

de direito público, agindo “no interesse geral, mediante actos administrativos 

legais”, tem aplicação o disposto Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 

1967, entretanto revogado pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro. Mas já quanto 

ao segundo, apenas têm aplicação as regras gerais da responsabilidade civil 

extracontratual, previstas nos artigos 483.º e seguintes do CC.”. 
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Ora, é justamente este o exercício que nos propomos levar a cabo: 

procurar, a propósito do Acórdão do STA de 28/03/2012, transpor as ideias 

principais dele retiradas quanto à admissibilidade do incidente da 

intervenção acessória provocada, para o âmbito do regime consagrado no 

RRCEE, em especial no que concerne às relações existentes entre a pessoa 

colectiva pública e os titulares de órgãos, funcionários e agentes6. 

Esta análise assenta, assim, em dois pressupostos essenciais. 

O primeiro, o de que o regime processual que rege a tramitação de 

uma ação de indemnização contra o Estado decorre do CPTA – seja no 

quadro de uma ação administrativa comum, seja no de uma ação 

administrativa especial –, de cujo artigo 1.º decorre que o processo nos 

tribunais administrativos rege-se supletivamente pelo disposto na lei de 

processo civil, de onde se retira a admissibilidade da aplicação dos 

incidentes processuais aí previstos, designadamente quanto à intervenção 

de terceiros. 

O segundo, o de que os terceiros, para efeitos deste comentário, são os 

titulares de órgãos, funcionários e agentes, previstos no n.º 5 do art. 1.º do 

RRCEE, o que significa que esta análise é feita, também, à luz do princípio 

da responsabilidade dos funcionários e agentes públicos, consagrado no n.º 

1 do art. 271.º da CRP e que o RRCEE visa, entre outros, concretizar. 

 

 

                                                           
6 Neste exercício, recuperaremos algumas ideias que já anteriormente expusemos 

na dissertação de Mestrado apresentada em Janeiro de 2012 na Faculdade de 

Direito da Universidade Católica Portuguesa, intitulada “A responsabilidade civil dos 

titulares de órgãos, funcionários e agentes públicos por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa”, e no texto que serviu de base à intervenção 

proferida no Colóquio sobre “Os Novos Temas da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado”, publicado em formato digital pelo Instituto de Ciências 

Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o título 

“O exercício obrigatório do direito de regresso”. 
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III. ANÁLISE: CONSIDERAÇÕES SOBRE INCIDENTES DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO 

CONTENCIOSO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO 

 

6. Explicitado o propósito do presente trabalho, aqui ficam as considerações 

que entendemos fazer, a partir do Acórdão sob análise, relativamente à 

admissibilidade de incidentes de intervenção de terceiros no âmbito do 

contencioso da responsabilidade civil extracontratual do Estado. 

Vejamos, seguindo a sequência de análise abaixo identificada: 

  

a. A responsabilidade solidária do Estado e dos titulares de órgãos, 

funcionários e agentes por atos ilícitos funcionais cometidos com dolo ou 

culpa grave 

  

7. Nos termos do n.º 1 do art. 8.º do RRCEE, os titulares de órgãos, 

funcionários e agentes são considerados responsáveis pelos danos 

resultantes de ações ou omissões ilícitas, por si cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam 

obrigados em razão do cargo (a designada culpa grave). 

Por sua vez, o n.º 2 do art. 8.º do RRCEE vem determinar que, nos casos 

em que tais ações ou omissões ilícitas, cometidas com dolo ou culpa grave, 

sejam praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, 

o Estado e as demais pessoas coletivas públicas são responsáveis 

solidariamente com os titulares de órgãos, funcionários e agentes. 

Portanto, o n.º 2 do art. 8.º do RRCEE veio consagrar o regime de 

responsabilidade aplicável aos titulares de órgãos ou agentes por atos 

ilícitos funcionais, circunscrevendo essa responsabilidade aos casos de 

atuações cometidas com dolo ou culpa grave e determinando, nesses 

casos, a responsabilidade solidária do Estado pelos danos daí resultantes. 

Por contraponto, nos casos de atos ilícitos funcionais cometidos com culpa 

leve, a regra que resulta do n.º 1 do art. 7.º do RRCEE determina que os 
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agentes não respondem pelos danos daí resultantes, sendo a 

responsabilidade exclusiva da pessoa coletiva pública. 

Acrescente-se que o regime de solidariedade adotado pela lei 

portuguesa quando esteja em causa a prática de um ato ilícito com dolo 

ou culpa grave pelo funcionário, é um regime de solidariedade nas 

relações externas e internas,7 caracterizado por, ao nível da relação com o 

lesado, qualquer um dos devedores da obrigação de indemnizar (neste 

caso, Estado e agente público) poder ser demandado diretamente para 

satisfazer a integralidade da indemnização e por, ao nível da relação entre 

os co-obrigados, existir direito de regresso de um face ao outro na 

proporção da quota-parte da obrigação de indemnizar que não tenha sido 

diretamente paga ao lesado8.  

 

8. Com esta solução, é relevante referir que o n.º 2 do art. 8.º do RRCEE veio 

alargar a regra da responsabilidade solidária aos casos de culpa grave, já 

que no anterior regime do DL 48051, essa regra limitava-se aos casos de 

dolo, admitindo-se embora que o agente pudesse ser demandado em sede 

de direito de regresso pela entidade pública, mas não diretamente pelo 

particular lesado. 

Saindo assim reforçado, em nosso ver, o propósito de conferir maior 

eficácia e diligência ao aparelho administrativo, que subjaz ao regime da 

solidariedade da responsabilidade resultante do art. 22.º e do n.º 1 do art. 

271.º da CRP, o que retiramos do regime, hoje, com relevância para o tema 

                                                           
7 Esta solidariedade nas relações externas opõe-se a um regime de solidariedade 

nas relações internas, nos termos do qual o lesado não pode intentar a ação contra 

o funcionário diretamente, só podendo a sua responsabilização ser efetivada pelo 

Estado que adiantou o pagamento de indemnização através de uma ação de 

regresso intentada para o efeito. É, designadamente, o regime do direito espanhol. 
8 Esta caracterização reflete, naturalmente, a nossa posição quanto à 

possibilidade de também o agente poder exercer direito de regresso contra o 

Estado, já que para quem assim não entenda, nas relações internas apenas existe 

direito de regresso do Estado contra o funcionário, tendo em vista o reembolso total 

do montante pago a título de indemnização. 
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que analisamos, é o seguinte: os titulares de órgãos, funcionários e agentes 

são responsáveis, de forma solidária com o Estado, e no plano das relações 

externas com potenciais lesados, por atuações ou omissões ilícitas causadas 

no exercício da função administrativa, quando as mesmas tenham sido 

cometidas com dolo ou culpa grave, sendo, pois, a graduação da culpa 

em dolo, culpa grave ou culpa leve, a determinar a forma como o agente 

público responde ou não responde pelos atos ilícitos funcionais por si 

praticados9. 

 

9. Ora, se assim é, cabe-nos retirar daqui uma consequência essencial. É 

que, se a responsabilidade dos titulares de órgãos, funcionários e agentes 

apenas existe, nos termos do RRCEE, nos casos em que as ações ou 

omissões ilícitas por si cometidas são-no com dolo ou culpa grave, e se, 

estando em causa atos ilícitos funcionais, ou seja, praticados no exercício 

de funções e por causa desse exercício, essa responsabilidade é solidária 

com o Estado, no plano das relações externas, então, aplicando aqui os 

ensinamentos do Acórdão analisado, sempre que esteja em causa uma 

ação de indemnização fundada em atuação com dolo ou culpa grave do 

agente público, deve-se considerar que este possui legitimidade (passiva) 

para intervir como parte principal, mesmo que a ação seja apenas 

intentada contra a entidade pública. Com efeito, utilizando termos do 

Acórdão sob análise, deve entender-se, num caso destes, que tal como os 

                                                           
9 Como refere JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA, até ao DL 48051, relevava ao nível da 

culpa a distinção entre atuação pessoal e funcional do funcionário, de tal modo 

que se agisse de acordo com as funções, competências e formalidades a que 

estava legalmente vinculado, entendia-se que atuava com zelo, respondendo o 

Estado de forma solidária; caso contrário, considerava-se que teria de responder 

sozinho (Da responsabilidade da Administração Pública por actos ilícitos, in 

Responsabilidade Civil da Administração Pública, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 

2004, p. 145 e 146). A partir do DL 48051 e, na sequência deste, com a Lei 67/2007, a 

atuação no exercício de funções passou a relevar no plano da ilicitude, passando 

a culpa a assentar numa análise distinta. 
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autores configuram a ação, havendo ganho de causa, entidade pública e 

agente serão responsáveis pelos danos causados. 

Esta situação opõe-se àquela em que está em causa uma atuação com 

culpa leve, relativamente à qual a responsabilidade é exclusiva o Estado e 

o agente público não tem legitimidade para intervir na causa, por não lhe 

poder ser imputada qualquer responsabilidade. 

 

10. Deste modo, nos casos em que apenas a pessoa coletiva pública esteja 

a responder, na qualidade de Réu, em acção de responsabilidade civil 

extracontratual com fundamento numa atuação ou omissão ilícita causada 

por um agente público com dolo ou culpa grave, entendemos que o 

agente responsável tem legitimidade (passiva) para intervir como parte 

principal, já que a responsabilidade de ambos é solidária. Nesta medida, 

caso a entidade pública o entenda, poderá chamar o agente responsável 

a intervir como parte principal, designadamente ao abrigo do atual art. 

317.º do CPC, que visa, justamente, regular as situações de intervenção 

principal de terceiros para efetivação do direito de regresso, não se 

podendo valer do regime da intervenção acessória provocada, como no 

caso dos autos. 

 Nestes casos, pode mesmo levantar-se a questão de saber se não 

existiriam vantagens em a pessoa coletiva pública ter obrigatoriamente de 

suscitar essa intervenção do funcionário, na qualidade de co-responsável 

pela obrigação de indemnizar, para garantir a condenação conjunta de 

ambos. Não duvidamos, como já noutro local referimos, que este seria um 

mecanismo eficiente para garantir a efetivação do princípio da 

responsabilidade civil pessoal dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, consagrado no n.º 1 do art. 271.º da CRP, já que permitiria desde 

logo condenar o funcionário em sede de ação de indemnização, podendo 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS  

 

68 

mesmo prescindir-se da ação de regresso10. Para a sua consagração, 

contudo, que na prática equivaleria a impor um litisconsórcio necessário 

passivo, parece-nos que seria necessária uma intervenção legislativa 

expressa, já que não se pode retirar do regime em vigor, nem 

implicitamente do regime da solidariedade, a obrigatoriedade proposta, só 

podendo o Estado chamar o funcionário a intervir, se assim o entender11.  

 

b. O regime da intervenção acessória provocada e o n.º 4 do art. 8.º do 

RRCEE 

 

11. Já na situação, prevista no n.º 4 do art. 8.º do RRCEE, em que esteja em 

causa uma alegada responsabilidade do Estado fundada numa atuação 

ilícita e culposa de um agente público, sem que seja qualificado o seu 

concreto grau de culpa – o que consequentemente determinará a 

aplicação da presunção de culpa leve, consagrada no n.º 2 do art. 10.º do 

RRCEE – o que podemos indagar é se o regime da intervenção acessória 

provocada não poderá ajudar à respectivas interpretação. 

Não se tratando de uma resposta isenta de dúvidas, aqui ficam alguns 

pontos de apoio para uma busca de resposta nesse sentido. 

 

i. Nos termos do n.º 1 do art. 321.º do CPC, estabelece-se que o réu 

pode chamar a intervir como auxiliar na sua defesa o terceiro contra 

                                                           
10 No mesmo sentido, CARLA AMADO GOMES E MIGUEL ASSIS RAIMUNDO (Topicamente – e 

a quatro mãos… - sobre o novo Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e Demais Entidades Públicas, in Textos Dispersos sobre Direito da 

Responsabilidade Civil Extracontratual das Entidades Públicas, AAFDL, Lisboa, 2010, 

p. 261). PAULO VEIGA E MOURA entende mesmo que, optando-se por uma 

responsabilidade solidária, melhor seria impor que o lesado não pudesse demandar 

exclusivamente Administração sempre que se verificassem os pressupostos da 

solidariedade ― A Privatização da Função Pública, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, 

p. 198. 
11 Neste sentido, CARLOS CADILHA, “Regime geral da responsabilidade civil da 

Administração Pública”, in CJA, 40, Julho/Agosto de 2003, p. 22 e 23. 
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quem tenha ação de regresso para ser indemnizado do prejuízo que lhe 

cause a perda da demanda. 

Com efeito, decorre do regime aí fixado que nele se confrontam duas 

relações jurídicas materiais distintas: a que é discutida entre o autor e o réu 

e a que decorre da ação de regresso ou “ulterior acção de 

indemnização” (cfr. parte final do n.º 4 do artigo 323.º do CPC), que 

fundamenta o chamamento do terceiro12, o que significa que o regime em 

causa pressupõe a existência de dois objetos processuais distintos: o 

primeiro reporta-se ao objeto do litígio que opõe autor e réu primitivos e 

que serve de fundamento ao pedido do primeiro contra o segundo13; o 

segundo refere-se ao direito de regresso que passa a assistir ao primitivo 

réu contra um terceiro em resultado de perda da ação, o qual deve ser 

feito valer na ulterior ação de indemnização, referida na parte final do n.º 

4 do artigo 323.º do CPC; 

 

ii. Com relação a este regime, escreveu LEBRE DE FREITAS, logo após a 

revisão do CPC de 1996, ainda quanto ao anterior incidente de 

chamamento à autoria mas em relação a requisitos que se mantiveram os 

mesmos no quadro do novo regime da intervenção acessória (e que se 

mantêm como tal com a Lei de 2013), que deve existir uma relação de 

prejudicialidade entre a ação em que o chamamento tem lugar e a ação 

em que, posteriormente, se faz valer o direito à indemnização, assente, 

para o que nos interessa, na “bondade da realização da prestação do réu 

(ao autor, cujo direito a ela foi reconhecido)”, de tal modo que naquela 

segunda ação estarão apenas em discussão os restantes pressupostos 

                                                           
12 Assim o refere SALVADOR DA COSTA (Os Incidentes da Instância, 5.ª edição 

Actualizada e Ampliada, Almedina, Coimbra, Setembro de 2008, p. 138). 
13 Pedido este que, numa situação-tipo, corresponderá a um direito, real ou 

obrigacional, que o autor pretenda fazer valer contra o réu (neste sentido, LEBRE DE 

FREITAS, Chamamento à autoria, direito de regresso e caso julgado prejudicial, 

Separata da Revista da Ordem dos Advogados, Ano 56, II – Lisboa, Agosto 1996, p. 

769). 
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substantivos do direito à indemnização, que não constituíram objeto da 

primeira.14   

Mais, acrescenta o referido Autor que, no momento em que tem lugar o 

chamamento à autoria, abstrai-se ainda da existência efetiva do direito 

do autor, que só a sentença irá posteriormente verificar, bem como dos 

restantes pressupostos do direito de regresso, que serão verificados na 

subsequente ação de indemnização. Como escreve SALVADOR DA COSTA, 

“o juízo de viabilidade da acção de regresso e o da sua conexão com a 

causa principal são formulados em abstracto, em termos de prognose 

póstuma, confrontando os fundamentos da acção com os do direito de 

regresso invocado”15. Não basta, pois, ao réu, invocar o seu direito de 

regresso contra o terceiro, devendo demonstrar que esse direito, a existir, 

depende do reconhecimento, pela sentença a proferir na causa, do 

direito do autor e do correlativo direito do réu; 

 

iii. Transpondo este regime para o caso que nos ocupa, o que estaria 

em causa seria admitir que, procedendo à articulação de factos que 

revelassem a existência de uma relação jurídica material conexa com a 

que é objeto da ação, envolvendo o réu – a entidade pública – e um 

terceiro – o agente público –, bem como de factos reveladores de que, 

perdida a demanda, o réu tem direito de regresso contra o terceiro (neste 

sentido, ver Acórdão do TCA Sul, de 13/01/2011, processo n.º 1643/06), a 

entidade pública pudesse chamar a intervir como parte acessória o 

agente público que praticou o ato ilícito subjacente à ação, por forma a 

poder, em ulterior ação de indemnização (a ação de regresso) ser 

                                                           
14 Chamamento…, p. 770. No mesmo sentido, SALVADOR COSTA refere que entre a 

relação jurídica da titularidade do autor e do réu e do terceiro basta existir uma 

conexão de “relativa dependência consubstanciada no facto de a pretensão de 

regresso do réu contra o chamado se apoiar no prejuízo decorrente da perda da 

demanda” (op. cit., p. 141).  
15 Op. cit., p. 145. 
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concretamente verificada a existência do direito de regresso do Estado 

contra o agente. 

Sendo aceite um tal incidente, um dos elementos da ação de regresso 

ficaria desde logo definido na ação principal, qual seja a ilicitude da 

atuação do agente público, que é fundamento do próprio pedido de 

indemnização, devendo na ação de regresso ser discutidos os demais 

elementos que a fundamentam, designadamente o grau de culpa com 

que atuou o agente público. 

 

12. Indo mais além nesta análise, referimos que é justamente a circunstância 

de o n.º 4 do art. 8.º do RRCEE ter vindo regular uma situação circunscrita 

aos casos em que, na sentença de condenação do Estado, não foi 

apurado o concreto grau de culpa com que atuou o titular de órgão, 

funcionário ou agente causador dos danos, que nos leva a dizer que a 

interpretação deste preceito pode ser facilitada se for encarada à luz do 

regime subjacente ao incidente da intervenção acessória provocada, e 

não tanto tendo em conta o disposto no anterior n.º 3 do artigo 329.º do 

CPC, hoje constante do n.º 2 do art. 317.º do CPC, aprovado pela Lei n.º 

41/2013, como é referido por diversos Autores16. 

 Com efeito, como já referimos noutra sede, entendemos que os regimes 

subjacentes ao n.º 4 do artigo 8.º do RRCEE e ao n.º 3 do artigo 329.º do CPC 

(na versão anterior à Lei de 2013) têm em vista situações substancialmente 

diferentes, já que o preceito do CPC destinava a aplicar-se aos casos em 

                                                           
16. V. entre outros, CARLOS CADILHA (Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas Anotado, Coimbra Editora, 

2008, p. 104 e 105 e 144 ss), CARLA AMADO GOMES (A responsabilidade pessoal e 

institucional do dirigente da Administração Pública no quadro da Lei 67/2007, de 

31de Dezembro, in Textos Dispersos sobre Direito da Responsabilidade Civil 

Extracontratual das Entidades Públicas, AAFDL, Lisboa, 2010, pp. 161 segs) e, mais 

recentemente, RAQUEL CARVALHO (Comentário ao Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Pública, Universidade Católica 

Editora, Lisboa, em anotação ao artigo 8.º, p. 225 a 239). 
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que existe uma obrigação solidária entre dois devedores e a prestação é 

exigida na totalidade apenas a um deles, enquanto o disposto no n.º 4 do 

artigo 8.º do RRCEE destina a aplicar-se numa situação em que, pelo 

contrário, não existe uma obrigação solidária entre dois devedores, na 

medida em que tal norma aplica-se apenas nos casos em que a 

responsabilidade do Estado se funda em ações ou omissões ilícitas 

cometidas com culpa leve pelos agentes públicos, que pressupõem a 

responsabilidade exclusiva da entidade pública.  

É certo que, em nosso entender, o regime consagrado no n.º 4 do art. 8.º 

do RRCEE terá pretendido ir mais além do que o regime processual 

aplicável já hoje permite, sob pena de se revelar desnecessária a sua 

consagração num diploma de cariz substantivo como este. Em particular, 

ao prever a prossecução da ação para efeitos de apuramento do grau de 

culpa do titular de órgão, funcionário ou agente e “em função disso, do 

eventual exercício de regresso” por parte da entidade pública, a parte final 

do n.º 4 do art. 8.º do RRCEE não parece dispensar a necessidade de a 

ação de regresso ser proposta autonomamente após o decurso da fase 

processual entre o Estado e o agente público que aí se prevê, pelo que tal 

fase terá apenas em vista o apuramento do grau de culpa da atuação do 

agente público responsável, para efeitos de poder ser intentada ação de 

regresso contra ele, num paralelismo com o regime que decorreria se 

estivesse em causa a situação prevista no n.º 3 do art. 8.º do RRCEE. 

  

13. É que, em nosso ver, o que o regime subjacente ao n.º 4 do art. 8.º do 

RRCEE parece procurar é o equilíbrio entre a regra que faz presumir a culpa 

leve na prática de actos jurídicos ilícitos – ou, dito de outro modo, a regra 

que determina a desnecessidade de demonstrar o concreto grau de culpa 

com que atuou um dado servidor público para haver lugar a condenação 

do Estado – e a determinação da obrigatoriedade do exercício do direito 

de regresso. 
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Sendo que, de outro modo, e apenas podendo haver lugar ao exercício 

do direito de regresso pelo Estado contra os titulares de órgãos, funcionários 

e agentes no caso de comportamentos ilícitos destes praticados com dolo 

ou culpa grave (é isto que decorre do n.º 3 do artigo 8.º do RRCEE), à 

entidade pública estaria sempre vedada a possibilidade de exercer esse 

direito quando, por facilidade de demonstração dos pressupostos da 

responsabilidade, o lesado optasse por beneficiar da presunção de culpa 

leve consagrada no n.º 2 do art.10.º do RRCEE. 
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Tudo ao molho e fé…. na jurisdição administrativa - pluralidade de sujeitos 

públicos e privados e competência dos tribunais administrativos em acção 

de responsabilidade civil pública 

 

Anotação ao Acórdão do STA, de 3 de Março de 2010 (proc. 0278/09) 

 

Consultar o acórdão aqui* 

 

 

Francisco Paes Marques 

Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

 

O acórdão em análise debruça-se sobre três questões distintas: i) a questão 

da personalidade e capacidade judiciária de um Ministério para ser parte 

numa acção de responsabilidade civil pública; ii) a questão da legitimidade 

de um sujeito para intervir numa acção de responsabilidade civil pública 

quando, à partida, a sua posição jurídica não estaria integrada em 

qualquer relação jurídica administrativa; iii) a questão de saber se a 

renúncia a uma maior indemnização, por parte dos autores da acção, em 

nome do seu filho menor, podia ser objecto de anulação.  

Será à segunda questão enunciada que vamos dedicar a nossa 

atenção, tentando dilucidar os contornos do conceito de relação jurídica 

administrativa, especialmente quando se verifica existirem uma pluralidade 

de posições jurídicas assimétricas e de distinta natureza que suscitam 

dúvidas quanto à sua integração no âmbito da jurisdição administrativa. No 

caso sub judice o filho menor dos AA, C, encontrava-se ao cuidado de E, 

entidade integrada na rede pré-escolar, que o transportou até às 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cb9e7ee79faf4db

6802576e10043b7d8?OpenDocument&Highlight=0,0278%2F09 

 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cb9e7ee79faf4db6802576e10043b7d8?OpenDocument&Highlight=0,0278%2F09
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cb9e7ee79faf4db6802576e10043b7d8?OpenDocument&Highlight=0,0278%2F09
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cb9e7ee79faf4db6802576e10043b7d8?OpenDocument&Highlight=0,0278%2F09
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instalações de D, que explorava uma piscina aberta ao público e com a 

qual celebrou um contrato de Direito privado nos termos do qual pagava 

uma prestação pecuniária em função do número de crianças que 

utilizassem as instalações. Em virtude de o seu filho ter sofrido danos 

irreversíveis provocados por afogamento, os AA intentaram então acção 

administrativa comum de responsabilidade contra o Ministério da Educação 

e D, que mantinha uma piscina aberta ao público sem vigilantes e sem 

pessoal especializado em salvamento e reanimação de afogados. 

Pretenderam posteriormente a título de intervenção principal demandar 

ainda E, contra quem voltaram a formular o mesmo pedido, a título 

subsidiário. No entanto, E alega a transferência da sua responsabilidade 

extracontratual  para a seguradora F, junto da qual possuía um seguro de 

acidentes pessoais para os seus alunos, tendo esta companhia procedido 

ao pagamento da respectiva indemnização.   

O acórdão recorrido, sobre o qual o STA se pronunciou neste aresto, 

considerou a jurisdição administrativa incompetente em razão da matéria, 

sustentando que a entidade com quem se estabeleceu uma relação 

administrativa foi com o E e não com D, inexistindo qualquer norma legal 

que sujeite as sociedades de natureza privada ao regime específico da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas 

colectivas de direito público. Ademais, como a utilização das piscinas de D 

por parte de E não pressupunha qualquer relação jurídico-administrativa 

cujo conhecimento caberia aos tribunais administrativos, caso os 

recorrentes entendessem haver falta de cuidado, negligência ou falta de 

vigilância por parte de D, teriam de intentar a respectiva acção de 

responsabilidade nos tribunais comuns e não nos administrativos.  

O STA entendeu, porém, não ser relevante a inexistência de qualquer 

relação jurídico- administrativa entre E e D, sendo antes decisivo que na 

relação jurídica administrativa existente entre os AA. e algum dos RR. com 

quem tal relação existe (Estado e E) se encontre envolvido D. Segundo o 

tribunal, a par da responsabilidade de qualquer daquelas entidades, a 
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quem é imputada a verificação de um acidente escolar de que resultaram 

os eventos danosos, deve também imputar-se a D responsabilidade na 

produção do mesmo acidente por ter aberta ao público uma piscina não 

dotada de serviços de socorro e assistência. 

Por conseguinte, estando definida a competência da jurisdição 

administrativa por força da natureza da relação jurídica que intercede 

entre os AA., o Estado e E, ao abrigo do disposto no artigo 10º, n° 7 do CPTA, 

também a acção podia ser proposta contra D.  

É, no entanto, duvidoso que o artigo 10.º, n.º7 do CPTA tenha o alcance 

que o STA lhe pretende dar. Senão vejamos. É inequívoco que os tribunais 

administrativos têm competência para conhecer da responsabilidade civil 

extracontratual de sujeitos privados, desde que lhes seja aplicável o regime 

específico da responsabilidade do Estado e demais pessoas de direito 

público (alínea i), artigo 4.º do ETAF), regime esse que a Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro (RRCEE), manda aplicar desde que a actuação lesiva de 

tais sujeitos tenha decorrido do exercício de prerrogativas de poder público 

ou se reja por disposições ou princípios de Direito Administrativo (n.º5 do 

artigo 1.º). Por conseguinte, estará aqui incluída qualquer pessoa colectiva 

de Direito Privado desde que se verifique o elemento que permite “dar 

marca pública, mais precisamente administrativa, a tal responsabilidade”1.  

Esta marca de administratividade, prevista na actual lei, abandona, e 

bem, o critério orientador baseado na dicotomia gestão pública versus 

gestão privada2, uma vez que esta se apresentava como uma fórmula 

historicamente ultrapassada, baseada nos meios de que a Administração se 

servia para prosseguir a sua missão de serviço público e destituída de 

                                                           
1 Cfr. Filipa CALVÃO, “Artigo 1.º”, in Rui MEDEIROS (Org.), Comentário ao Regime 

da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 

Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013, p. 71.  
2 Em sentido contrário, cfr. Carla AMADO GOMES, “As novas responsabilidades dos 

tribunais administrativos na aplicação da Lei 67/2007, de 31 de Dezembro”, in Textos 

Dispersos sobre Direito da Responsabilidade Civil Extracontratual das Entidades 

Públicas, AAFDL, Lisboa, 2010, p. 119.  
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verdadeira autonomia dogmática3. A fórmula escolhida (n.º 5 do artigo 1.º 

do RRCEE), todavia, também não nos parece inteiramente feliz, 

expressando uma ideia certa mas incorrendo num vício de linguagem ou 

tautológico. Uma actuação lesiva decorrente do exercício de prerrogativas 

de poder público não se diferencia, estando antes abrangida por 

disposições ou princípios de Direito Administrativo, pois tal exercício tem de 

fazer-se necessariamente ao abrigo de normas pertencentes a este ramo 

do Direito.  

Parece-nos que a lei pretende dizer, pura e simplesmente, que o RRCEE 

tem aplicação quando a actuação lesiva, independentemente da 

natureza do sujeito em causa a quem seja imputada, tenha ocorrido ao 

abrigo de um regime jurídico-administrativo, aí se incluindo quer a actuação 

administrativa dotada de ius imperi quer a actividade administrativa de 

prestação. Sucede que, ao procurar densificar essa fórmula, enredou-se 

numa descrição de cariz tautológico que confunde mais do que esclarece. 

Bastava, pois, que o legislador se limitasse a afirmar que este regime se 

aplicava em face da actuação lesiva do sujeito que agisse ao abrigo de 

disposições de Direito Administrativo, pois este é o sistema de regras e 

princípios que regem a função administrativa do Estado através de meios 

específicos de natureza exorbitante em face de um Direito comum4. E estes 

meios específicos caracterizam-se pela exorbitância ambivalente do 

                                                           
3 Este critério, introduzido pela escola de Toulouse de Maurice Hauriou, e depois 

desenvolvido pelo Conseil d’ État, não se apresenta como um critério autónomo 

mas antes como um critério adjuvante da teoria dos fins e da teoria dos sujeitos, cfr. 

Francisco PAES MARQUES, “O Conceito de Direito Administrativo: barroquismo 

conceptual inútil ou tábua de salvação no Tsunami?”, in Estudos em Homenagem 

ao Professor Sérvulo Correia, vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 332 e segs.   
4 Cfr. Francisco PAES MARQUES, “O Conceito…, p. 345; não nos parece, assim, 

colocar especiais problemas a aparente amplitude da norma, como refere miguel 

ASSIS RAIMUNDO, “Responsabilidade de entidades privadas submetidas ao regime 

da responsabilidade pública”, CJA, n.º 88, 2011, p. 26 e segs, e a doutrina aí 

recenseada.   
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regime, isto é, não incluem apenas especiais prerrogativas mas também 

especiais vinculações jurídico-públicas5. 

No caso em análise, a situação de E, sendo uma IPSS que desenvolvia 

uma acção de serviço público, que assumiu no âmbito das suas acções de 

assistência social o encargo de vigilância do menor C, parece enquadrar-se 

claramente na referida esfera jurídico-pública, muito embora o acórdão 

não nos forneça dados suficientes sobre as exactas normas que regulavam 

a prestação deste serviço público entre esta entidade e os respectivos 

utentes, os AA, pais do menor C. Da mesma forma, não possuímos 

suficientes indicações que nos permitam perceber a que título deve ser 

imputada a responsabilidade ao Estado (Ministério da Educação), por 

desconhecermos as normas que regulavam a relação que se estabeleceu 

entre esta pessoa colectiva pública e a IPSS E a quem encarregou de 

prosseguir esta missão de serviço público. É que, em princípio, só E 

responderia pelos danos provocados, assumindo o Estado apenas uma 

responsabilidade subsidiária, em virtude da sua posição de garante e de 

responsabilidade última como delegante de funções administrativas6.  

Admitimos, assim, que os AA possuíssem a faculdade de demandar E na 

jurisdição administrativa, pois as normas aplicáveis à situação danosa eram 

jurídico-administrativas, podendo ainda o Estado ser demandado 

subsidiariamente em virtude de ter encarregado um particular de explorar 

ou gerir determinada tarefa administrativa, pelo que estamos perante uma 

única relação jurídica administrativa de vértice publicizado7.  

Acontece que os AA, ao invés de terem demandado E, demandaram D, 

que se limitou a celebrar um negócio jurídico-privado com E, e também 

                                                           
5 Cfr. Francisco PAES MARQUES, “O Conceito…, p. 345.   
6 Neste sentido, cfr. Pedro GONÇALVES, Entidades Privadas com Poderes Públicos, 

Almedina, Coimbra, 2005, p. 1093.   
7 Cfr. Francisco PAES MARQUES, As Relações Jurídicas Administrativas Multipolares- 

Contributo para a sua compreensão substantiva, Almedina, Coimbra, 2011, p. 37e 

segs.  
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subsidiariamente (segundo cremos) o Estado. O STA entendeu, porém, ex vi 

artigo 10.º. n.º7 do CPTA, que tal não era relevante, não sendo, neste caso, 

imprescindível a existência de qualquer relação jurídico- administrativa 

entre E e D, sendo antes decisivo que na relação jurídica administrativa 

existente entre os AA. e algum dos RR. com quem tal relação existe (Estado 

e E) se encontre envolvido também D. O STA aduz, citando a doutrina e a 

jurisprudência do tribunal de conflitos, que quando a relação jurídica 

controvertida respeitar a várias pessoas e tiver natureza administrativa, a 

acção possa ser proposta contra todos os interessados, mesmo que tenham 

natureza privada, desde que estejam envolvidos nessa relação jurídica 

administrativa, sendo esse o factor atributivo de competência aos tribunais 

administrativos. Ora, sucede que tal disposição do CPTA não é aplicável, 

visto não estarmos perante uma relação jurídica administrativa na qual se 

encontre envolvido um sujeito privado, não se encontrando D em qualquer 

relação jurídica com os AA, nem sequer com o Estado, e, muito menos, 

numa relação única que possa ser qualificada de jurídico-administrativa.  

Estamos assim perante dois problemas distintos: o elo de ligação que a 

posição de D tem de apresentar com a relação jurídica administrativa entre 

os AA e E e a própria natureza da relação jurídica que existe entre E e D. 

Quanto ao primeiro, a única hipótese de D ser incluído neste litígio seria 

sempre por força do negócio jurídico-privado que estabeleceu com E, pois 

é este o sujeito activo da relação jurídico-administrativa à qual se aplicam 

as normas jurídico-públicas respeitantes ao facto danoso, mas, para isso, 

teria sempre este sujeito que ser demandado. É certo que, posteriormente, a 

título de intervenção principal, foi demandado efectivamente E, contra 

quem os AA voltaram a formular o mesmo pedido, a título subsidiário.  

No entanto, para que os tribunais administrativos possam ser 

competentes, o sujeito da relação jurídica administrativa tem de ser sempre 

demandado a título principal, podendo depois outros sujeitos privados 

integrados nessa relação jurídica administrativa, ou outros sujeitos privados 

integrados numa eventual relação jurídico-privada conexa, ser também 
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demandados por via da força atractiva exercida pela relação jurídica 

administrativa. Nesta medida, é sempre a relação jurídica administrativa 

que se afigura decisiva, tendo os seus protagonistas que se apresentar 

como demandantes e demandados a título principal, e não o contrário, isto 

é, a apreciação da responsabilidade emergente de uma relação jurídico-

privada cair na alçada da jurisdição administrativa porque se verifica 

existirem meras conexões da situação dos respectivos sujeitos com uma 

relação jurídico-administrativa.  

Em suma, os AA deveriam sempre ter demandado E porque este, agindo 

ao abrigo de normas de Direito Administrativo, deve responder, em primeira 

linha, pelos danos causados, e, ainda, demandar subsidiariamente o Estado 

em virtude de ter encarregado aquele sujeito privado de gerir uma tarefa 

administrativa8. Tendo E celebrado um negócio jurídico-privado com D, e 

tendo também concorrido no processo causal danoso, é a 

responsabilidade emergente desta relação jurídico-privada atraída, a título 

incidental, para a esfera dos tribunais administrativos.  

Existe, porém, um segundo problema, uma vez que esta situação, em 

rigor, não está contida na previsão do n.º 7 do artigo 10.º do CPTA, que se 

refere apenas a sujeitos privados sempre integrados numa relação jurídica 

administrativa. Ora, nesta situação o que existe é uma relação jurídica 

administrativa estabelecida entre E e os AA, estando também integrado 

subsidiariamente o Estado, tendo também D concorrido para a produção 

do facto danoso por via do negócio jurídico-privado celebrado com E.  

A que título, então, pode a responsabilidade de D ser apreciada na 

jurisdição administrativa? Apesar de não encontrarmos norma expressa a 

que possamos subsumir esta situação, o espírito do legislador, quer no CPTA 

quer no ETAF, no respeitante ao recorte da jurisdição administrativa, é 

suficientemente flexível para admitir a apreciação de actos ou relações de 

                                                           
8 Sobre as várias possibilidades de imputação de responsabilidade em situações 

análogas, cfr. Miguel ASSIS RAIMUNDO, “Responsabilidade….”, cit., p. 35.  
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Direito Privado pelos tribunais administrativos, desde que se verifique existir 

um factor de conexão de natureza administrativa substantivamente forte. 

Pense-se, por exemplo, na verificação da invalidade de um contrato de 

Direito Privado que resulte da invalidade de um acto administrativo no qual 

se fundou a respectiva celebração (alínea b), n.º1, artigo 4.º ETAF). Daí que 

também, embora não se tenha expressado de forma inteiramente correcta, 

o n.º7 do artigo 10.º possa ser entendido como uma norma de alcance 

multilateral de banda larga, contemplando a possibilidade de serem 

demandados particulares no âmbito de relações jurídico-administrativas 

mas também particulares no âmbito de relações jurídico-privadas, desde 

que estas apresentem um carácter de acessoriedade em face de uma 

relação jurídica administrativa. De resto, o n.º 8 do artigo 10.º do CPTA 

parece confirmar este entendimento, ao admitir de forma muito ampla a 

intervenção de terceiros no âmbito do processo administrativo, parecendo 

indicar que o legislador abriu a porta a uma multiplicidade de situações, 

indetermináveis apriori, susceptíveis de apresentarem interconexões com o 

Direito Privado.  

Uma última nota para referirmos mais um ponto controverso, apesar de 

não suscitado no processo, que decorre da factualidade subjacente ao 

litígio. Trata-se do facto de E alegar a transferência da sua responsabilidade 

extracontratual para a seguradora F, junto da qual possuía um seguro de 

acidentes pessoais para os seus alunos. Ora, sendo E o “elemento 

charneira” que permite fazer a ligação entre a relação jurídico-

administrativa e a relação jurídico-privada, apreciada a título incidental, 

poderá esta transferência de responsabilidade para um sujeito privado tout 

court implicar a perda de competência da jurisdição administrativa? 

Cremos que a resposta deve ser negativa caso tenha ocorrido uma mera 

transferência de responsabilidade de uma entidade para outra, sendo 

ainda aplicável um regime jurídico-público. O decisivo é a natureza das 

regras aplicáveis à relação jurídica e não a natureza dos sujeitos que nela 

intervenham.  
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1. O acórdão em anotação incide sobre o tema da culpa do lesado, por 

falta de diligência processual, no âmbito do regime da responsabilidade 

civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas (RRCEEP), 

consagrado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. A temática, com 

inegável interesse prático, tem merecido análises doutrinais esclarecidas e 

consistentes, quer ao abrigo do anterior regime de responsabilidade 

extracontratual do Estado, quer à luz do regime actual1. Segundo cremos, o 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/37d262717d48c61

58025796c005d1abb?OpenDocument 
1 Sobre o tema, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 48.051, de 21 de Novembro de 1967, 

cfr. AFONSO QUEIRÓ, Anotação ao acórdão do STA de 14 de Outubro de 1986, in RLJ, 

ano 120.º, n.º 3763, pp. 307-310; MARGARIDA CORTEZ, Responsabilidade civil da 

Administração por actos administrativos ilegais e concurso de omissão culposa do 

lesado, Coimbra, 2000. Ao abrigo do RRCEEP, entre outros, cfr. CARLA AMADO GOMES E 

MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, “Topicamente e a quatro mãos… - sobre o novo regime de 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas”, in 

Revista de Direito Público e Regulação, n.º 5, Coimbra, 2010, pp. 16-20; CARLOS 

CADILHA, Regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 

 

http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/37d262717d48c6158025796c005d1abb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/37d262717d48c6158025796c005d1abb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/37d262717d48c6158025796c005d1abb?OpenDocument
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RRCEEP veio dar um novo “fôlego” à questão, renovando assim o respectivo 

interesse. Aliás, adiantando-nos um pouco sobre os desenvolvimentos 

ulteriores - decorrentes de uma modesta reflexão preliminar em torno do 

douto acórdão em anotação -, há que equacionar se o RRCEEP não terá 

chegado, inclusivamente, a consagrar um novo paradigma na matéria. 

No que diz respeito ao conteúdo decisório do aresto sob análise, num 

plano geral, refira-se, de antemão, que, com excepção de um ponto 

particular, não deixamos de concordar - e até saudar - com a solução algo 

arrojada (comparativamente com o sentido mais tradicional da 

jurisprudência), mas juridicamente acertada, dada ao caso. Em termos 

sumários, estava em causa a questão de saber se, na sequência da prática 

de um ilegal acto administrativo de indeferimento de uma aposentação, 

praticado em 2004, pela Caixa Geral de Aposentações (CGA), devia ou 

não ser confirmada a sentença, proferida em primeira instância, pelo 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que - sublinhe-se, não obstante 

o lesado não ter impugnado contenciosamente o mencionado acto de 

indeferimento - tinha considerado parcialmente procedentes diversos 

pedidos de indemnização formulados pelo Autor, Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local (STAL), em representação do seu 

associado lesado, contra a CGA e contra o Instituto de Segurança Social 

(ISS)2. Em concreto, o Tribunal a quo condenou os Réus a indemnizar o 

                                                                                                                                                                     
entidades públicas anotado, 2.ª ed., Coimbra, 2011, p. 115; FILIPA CALVÃO, Anotação 

ao artigo 4.º do RRCEEP, in RUI MEDEIROS (Org.), Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 

Lisboa, 2013, pp. 106-111. No que diz respeito aos trabalhos preparatórios do RRCEEP 

cfr. CARLOS CADILHA, “Responsabilidade da Administração Pública”, in MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA (Gabinete de Política Legislativa e Planeamento), A Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado – Trabalhos preparatórios da reforma, Coimbra, 2012, pp. 

247-251. 

2 ISS que sucedeu ao Centro Nacional de Pensões (CNP), nos termos do Decreto-

Lei n.º 316-A/2000, de 7 de Dezembro. Como se verá melhor, adiante, em virtude de 

o lesado ter optado (quando requereu a sua aposentação à CGA, em 2002) pela 

atribuição de uma pensão unificada, aplicava-se o regime estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 361/98, de 18 de Novembro. Em concreto, tal acarretou a 

intervenção do CNP, no sentido de este comunicar à CGA os períodos contributivos 
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associado do Autor: (i) pelos prejuízos sofridos decorrentes do ilegal 

indeferimento da sua aposentação em 2004, ao abrigo de regime mais 

favorável, que acarretou uma penalização de 9% no valor da pensão, a 

qual lhe veio a ser fixada na sequência da sua aposentação - quatro anos 

mais tarde, em 2008 -, em montante a liquidar em execução de sentença; 

(ii) no valor das quotas pagas de Fevereiro de 2002 a Fevereiro de 2008, em 

montante a liquidar em execução de sentença, acrescido de juros de mora 

vencidos e vincendos desde a data de integral pagamento à taxa legal; (iii) 

por fim, no montante de 5.000,00€, a título de danos não patrimoniais3. 

Não se conformando com o julgado em primeira instância, a CGA 

interpôs recurso jurisdicional junto do TCAS, perante o qual, além de levantar 

diversas questões de índole processual, concluiu no sentido da verificação 

de um erro de julgamento por violação do disposto no artigo 4.º do RRCEEP, 

em virtude se “ter considerado irrelevante [a] conduta do associado do 

autor [que não impugnara contenciosamente o ilegal acto lesivo de 2004] 

                                                                                                                                                                     
do lesado ao abrigo do regime geral da segurança social. Posteriormente, veio a 

comprovar-se que o CNP fornecera à CGA uma contagem errónea do período de 

descontos – em concreto, omitindo, por lapso dos seus serviços, um período de 21 

meses -, o que levou a que a CGA indeferisse (ilegalmente), em 2004, o pedido de 

aposentação requerido pelo lesado, por considerar (erroneamente) que o lesado 

não reunia 36 anos de serviço, mas apenas 34 anos, 3 meses e 7 dias.  

O comportamento do CNP viria a ter consequências extremamente lesivas para o 

associado do sindicato, tendo em conta que este perdeu a oportunidade, em 2004, 

de beneficiar de um regime de aposentação favorável, decorrente do Decreto-Lei 

n.º 116/85, de 19 de Abril (que permitia a atribuição de uma pensão por completo, 

sem penalizações no apuramento do montante da respectiva pensão). Na senda 

da revogação desse regime, pela Lei n.º 1/2004, de 15 de Janeiro, passaram a ser 

legalmente previstas penalizações em caso de aposentação antecipada (4,5% por 

cada ano de antecipação). Em 2008, aquando da apreciação do (novo) pedido 

de aposentação requerido pelo lesado à CGA, tinham ocorrido diversas alterações 

legislativas ao regime da aposentação antecipada, mantendo, contudo, sempre 

um regime de penalizações. 
3 Ao julgar deste modo, o Tribunal a quo apenas reduziu o montante de 

indemnização por danos não patrimoniais, pedido pelo Autor em representação do 

seu associado (que tinha peticionado 10.000,00€), assim como absolveu os Réus do 

pedido de indemnização pelos honorários de advogado e demais despesas 

judiciais suportadas com a propositura da acção. No demais, foram julgados 

(integralmente) procedentes os pedidos formulados pelo Autor em representação 

do seu associado. 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS  

 

86 

para efeitos de corresponsabilização do administrado na produção do 

dano”, defendendo que era manifesto, na senda de invocada 

jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Administrativo, estar em causa 

um caso de exclusão e indemnização pelos danos invocados, dado que, 

na sua óptica, “se tivesse [o lesado] reagido ao acto de indeferimento (…), 

os mesmos não se teriam produzido”. Pois bem, é sobre a apreciação desta 

questão que nos vamos debruçar na presente anotação4. 

 

2. Num plano mais geral, reportando-se ao artigo 4.º do RRCEEP, disposição 

normativa central na nossa análise, os Desembargadores do TCAS 

entenderam que “[o] preceito transcrito reproduz o princípio contido no 

artigo 7.º do DL nº 48.051, de 21-11-1967, clarificando, porém, que a conduta 

processual omissiva ou negligente do lesado, ao não impugnar ou ao não 

impugnar eficazmente um acto administrativo lesivo releva apenas no 

plano da culpa, determinando a mera redução ou exclusão da 

indemnização devida. Ou seja, é necessária a ocorrência duma conduta 

negligente do lesado, por não ter utilizado a via processual adequada à 

eliminação do acto jurídico lesivo, na medida em que esse comportamento 

culposo possa ter contribuído ou concorrido para a produção dos danos ou 

o seu agravamento”. 

Segundo cremos, neste ponto particular, a perspectiva do Tribunal, 

quanto ao teor do artigo 4.º do RRCEEP, é limitadora do respectivo alcance. 

Vejamos:  

O artigo 4.º do RRCEEP determina o seguinte: “quando o comportamento 

culposo do lesado tenha concorrido para a produção ou o agravamento 

dos danos causados, designadamente por não ter utilizado a via processual 

adequada à eliminação do acto jurídico lesivo, cabe ao tribunal 

determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas 

                                                           
4 O presente Acórdão suscita outras questões interessantes, por exemplo, ao nível 

do tema da questão de pluralidade de responsáveis (CGA e CNP), nos termos do 

artigo 10.º, n.º 4 do RRCEEP. 
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consequências que delas tenham resultado, se a indemnização deve ser 

totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída”. 

Anteriormente, o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 48.051, de 21 de Novembro 

de1967, estabelecia “o dever de indemnizar, por parte do Estado e demais 

pessoas colectivas públicas, de titulares dos seus órgãos e dos seus agentes, 

não depende do exercício pelos lesados do seu direito de recorrer do acto 

causador do dano; mas o direito à reparação só subsistirá na medida em 

que tal dano se não possa imputar à falta de interposição do recurso ou a 

negligente conduta processual da sua parte no recurso interposto”. 

Pois bem, da análise comparada do teor dos dois preceitos, não nos 

parece que a norma resultante do artigo 4.º do RRCEEP tenha, “apenas”, 

esclarecido a velha questão que se levantava em torno da 2.ª parte do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 48.051, isto é, saber se o mesmo, em caso de 

negligência processual do lesado – por não ter interposto recurso 

contencioso, ou devido à sua negligente conduta processual - consagrava 

uma excepção peremptória extintiva do exercício do direito de 

indemnização5, ou se, em alternativa, devia ser interpretada no sentido de 

estabelecer um regime de exclusão ou diminuição do montante da 

indemnização6. 

                                                           
5 Esta posição começou por se impor na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Administrativo (STA), na senda do ensinamento de MARCELLO CAETANO que, tendo em 

conta a parte final do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 48.051, considerava que só 

podiam “ser abrangidas pelo direito à reparação pecuniária, na falta de recurso 

contencioso do acto ilegal, aqueles prejuízos que ficariam sempre por reparar, 

mesmo que o acto tivesse sido anulado e a sentença anulatória executada” 

(Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 10.ª ed., Coimbra, 1991, p. 1235). Seguindo 

esta doutrina, veja-se os acórdãos citados por CARLOS CADILHA (Regime da 

Responsabilidade…, p. 112). 
6 A última posição acabou por prevalecer na jurisprudência do STA, na senda do 

ensinamento de AFONSO QUEIRÓ, que considerava, por referência à 2.ª parte do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 48.051, que a negligência processual do lesado não 

acarretava uma caducidade do direito de propor uma acção de 

responsabilidade, mas conduzia, antes, a que a respectiva indemnização fosse 

reduzida ou excluída (Anotação citada, p 308). Na mesma ordem de ideias, 

MARGARIDA CORTEZ referiu que a reserva, contemplada na 2.ª parte do artigo 7.º do 
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Na nossa opinião, o legislador foi mais além, tendo dado novas vestes ao 

princípio da co-responsabilidade7 do lesado por falta de diligência 

processual, nomeadamente, uma configuração “mais amiga” daquele8. 

Com efeito - e isso não pode deixar de ser considerado um progresso -, à luz 

do RRCEEP, em abstracto, ainda que se verifique uma culposa falta de 

diligência processual do lesado, tal não impede que a indemnização possa 

ser - e é justamente aqui que pretendemos chegar -, totalmente 

concedida, o que não acontecia à luz do Decreto-Lei n.º 48.051. No plano 

dos princípios, trata-se, portanto, de um inegável aspecto positivo, indo ao 

necessário encontro do princípio da tutela jurisdicional efectiva e do direito 

fundamental à reparação dos danos causados ilícita e culposamente pelo 

Estado ou demais entidades públicas, consagrados, respectivamente, nos 

artigos 20.º e 22.º da Constituição. Passámos de uma lógica em que a 

indemnização só iria “subsistir” (na terminologia da 2.ª parte do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 48.051) caso não tivesse ocorrido uma culposa falta de 

                                                                                                                                                                     
Decreto-Lei n.º 48.051, corresponde a “simples previsão de uma situação particular 

de concurso de culpa do lesado que, a verificar-se, influencia a fixação do 

quantum indemnizatório” (Responsabilidade Civil da Administração…, p. 249). No 

mesmo sentido, JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA, “Da Responsabilidade Civil da 

Administração Pública por Actos Ilícitos”, in FAUSTO DE QUADROS (Coord.), 

Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração Pública, Coimbra, 1995, p. 

162.  

O STA inflectiu a sua jurisprudência anterior, em acórdão de 30.05.1995, Proc. 

033333 – relatado pelo Conselheiro CARLOS CADILHA, nomeadamente, no sentido de 

ir ao encontro do princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva. Na 

doutrina, antes do referido Acórdão, RUI MEDEIROS alertava, de modo muito calor, 

para a necessidade de proceder a uma interpretação da disposição que não 

restringisse o artigo 22.º da CRP (, Ensaio Sobre a Responsabilidade Civil do Estado 

por Actos Legislativos, Coimbra, 1992, pp. 221-223); JOSÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA, “Da 

Responsabilidade Civil…”, p. 162. Veja-se, ainda, o Acórdão do STA, Pleno da 1.ª 

Secção, de 27.02.1996, Proc. 023058 e respectiva anotação (MARGARIDA CORTEZ, 

“Fogo-fátuo …”, pp. 8-17). 
7 Princípio da “co-responsabilidade” (ou “conculpabilidade”), na terminologia 

usada por CARLOS CADILHA (Regime da Responsabilidade…, p. 110), assim como pelo 

STA (mencionado Ac. STA, 27.02.1996, Proc. 023058).  
8 Ainda que se tenha limitado, para o efeito, a “acolher” a solução já constante 

do artigo 570.º, n.º 1 do Código Civil, nos termos do qual, “quando um facto 

culposo do lesado tiver concorrido para a produção ou agravamento dos danos, 

cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as 

partes e nas consequências que delas resultaram, se a solução deve ser totalmente 

concedida, reduzida ou mesmo excluída”. 
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diligência processual por parte do lesado, para uma lógica em que, ainda 

que se tenha comprovadamente verificado a mesma, ainda assim, deverá 

o julgador, no seu prudente juízo, avaliar se, no caso concreto, a 

indemnização deve ser “totalmente concedida, reduzida ou mesmo 

excluída” (na fórmula do RRCEEP).  

A relevância desta nova abordagem legal ainda fica mais reforçada 

quando pensamos no modo, habitualmente muito severo, como a 

negligência processual do lesado era comumente encarada ao abrigo do 

regime legal pretérito9, ao ponto de ter conduzido alguma doutrina a 

defender a supressão do princípio da culpa do lesado por conduta 

processual negligente do RRCEEP10. 

                                                           
9 No âmbito do Decreto-Lei n.º 48.051, na linha do pensamento de MARCELO 

CAETANO, era comum considerar, quer na doutrina, quer na jurisprudência, que a 

negligência processual do lesado, para além de abranger a falta de recurso 

contencioso do acto administrativo lesivo, assim como, em princípio, a interposição 

de meios processuais acessórios - rectius, pedido de suspensão de eficácia -, 

também exigia a posterior instauração da competente execução de julgados, 

perspectiva que pressupunha um extenuante esgotamento dos meios contenciosos 

principais e acessórios. Por fim, também era exigido que a utilização dos referidos 

meios contenciosos não tivesse sido deficiente, nomeadamente por o lesado, ainda 

que tenha ganho o recurso de anulação, não ter sido suficientemente cuidadoso 

na fundamentação e instrução do pedido de suspensão de eficácia (Cfr. AFONSO 

QUEIRÓ, anotação citada, p. 309). 

Apenas em casos delimitados, nomeadamente, perante actos de conteúdo 

negativo, ou quando o pedido de suspensão de eficácia do acto lesivo, perante a 

jurisprudência generalizada, se mostrava, inevitavelmente, votado ao insucesso, é 

que se considerava não ter ocorrido negligência processual culposa do lesado 

(sobre este último aspecto, cfr. MARGARIDA CORTEZ, Responsabilidade Civil…, p. 276). 

De referir, também, alguma jurisprudência mais favorável ao lesado, na qual se fez 

apelo à apreciação da eventual qualificação, enquanto culposa da diligência 

processual do lesado pela bitola da “diligência típica de um bom pai de família” 

(cfr. Ac. STA, 27.02.1996), ou, pontualmente, no sentido em que incumbia à 

Administração “fazer a prova que os danos pelos quais o administrado pretende ser 

indemnizado não subsistiriam se o mesmo tivesse usado diligentemente os meios 

contenciosos” (Ac. STA, 20.04.1993, Rec. 31.527). 
10 Nesta linha, CARLOS CADILHA refere “o princípio da tutela jurisdicional efectiva 

justifica que se caminhe para a pela autonomia da acção indemnizatória, com a 

consequente eliminação de causas de redução ou exclusão do quantum 

indemnizatur com base em motivos de natureza processual” (“O Regime Geral da 

Responsabilidade Civil da Administração”, CJA, n.º 40, 2003, p. 26). Já 

anteriormente, endereçando, de modo convincente, duras críticas à 2.ª parte do 
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3. Chegados a este momento, cumpre mergulhar, mais profundamente, na 

concretude do aresto em anotação, nomeadamente, analisar o 

tratamento que veio a ser dado pelo TCAS ao invocado erro de julgamento, 

por violação do artigo 4.º do RRCEEP. Mais especificamente, trata-se de 

saber se, no caso de espécie, não deveria o Tribunal a quo, como defende 

a recorrente CGA, ter considerado que a situação concreta - devido à 

ausência de impugnação do acto lesivo de indeferimento por parte do 

lesado - configurava um “manifesto” caso de exclusão de todos os pedidos 

de indemnização peticionados pelo sindicato em representação daquele. 

Após ter formulado uma apreciação mais geral do regime consagrado 

no artigo 4.º do RRCEEP – comentada no ponto 2. da presente anotação -, 

o TCAS prosseguiu o seu raciocínio, com base na doutrina de CARLOS 

CADILHA, e julgou que, “estando em causa um acto de indeferimento 

expresso, justifica-se o recurso à acção de condenação à prática de acto 

devido, acompanhada de uma providência cautelar antecipatória, de 

acordo com o preceituado nos artigos 66.º e 112.º, n.º 2, alíneas b), c) e d) 

do CPTA”.  

Na verdade, entendemos que a perspectiva subjacente ao aresto em 

anotação é acertada. Com efeito, estando em causa um acto expresso de 

indeferimento da aposentação, os meios contenciosos referidos no acórdão 

configuram meios processualmente idóneos11. De facto, a instauração de 

uma acção administrativa especial, com pedido de condenação de 

pedido à prática de acto devido, apresenta-se, em termos processuais, 

como sendo idónea no sentido de peticionar e obter, por um lado, a 

anulação do ilegal acto administrativo de indeferimento da aposentação 

unificada e, por outro lado, uma subsequente condenação da CGA na 

                                                                                                                                                                     
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 48.051, cfr. RUI MEDEIROS, Ensaio Sobre a 

Responsabilidade Civil…, pp. 223-230. 
11 Para uma enunciação dos meios processualmente adequados para um 

conjunto de situações processuais típicas, cfr. CARLOS CADILHA, Regime da 

Responsabilidade …, pp. 114-116. 
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prática de outro acto, nos termos do qual seria deferida a respectiva 

aposentação ao lesado. De resto, quanto ao pedido de condenação na 

prática de acto devido, a obtenção da mesma encontrava-se facilitada, 

na medida em que estávamos perante um acto (a praticar) com feições 

eminentemente vinculadas. No mais, mediante uma providência cautelar 

antecipatória, teria sido possível ao lesado peticionar uma regulação 

provisória adequada, designadamente, através de um pedido de 

concessão provisória da mencionada aposentação unificada. Nada de 

muito particular a comentar, portanto. 

Porém, fora do caso em apreço, haverá situações em que a solução 

processual adequada a dar ao caso concreto não seja tão fácil de 

descortinar, nomeadamente, quer perante a panóplia de meios 

contenciosos existentes no Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

(CPTA), quer perante a sobejamente conhecida (alargada) possibilidade 

de cumular pedidos. Como interpretar, no âmbito dos “casos difíceis”, a 

falta de pertinente escolha, por parte do lesado, dos meios contenciosos 

mais adequados, nos termos e para efeitos do regime previsto no artigo 4.º 

do RRCEEP? Nesses casos, entendemos que o juiz deverá redobrar de 

prudência, quer na sua apreciação antes de qualificar como culposa a 

conduta processual do lesado12, quer antes de valorar a mesma, sob pena 

de violação do já mencionado direito fundamental, do particular, à 

reparação dos danos causados ilícita e culposamente pelo Estado ou 

demais entidades públicas. Para que não seja esvaziado ou restringido 

                                                           
12 Nesta ordem de ideias, cfr. CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade …, p. 

117. Em posição que acompanhamos, CARLA AMADO GOMES e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO 

referem que o particular, na sua tentativa de travar a actuação lesiva, não poderá, 

em sede cautelar, ser penalizado pela não obtenção de ganho de causa 

(“Topicamente e a quatro mãos…”, p. 18). Acrescentamos que, no plano dos 

princípios, também entendemos que poderá não ocorrer qualquer penalização em 

caso de insucesso da acção administrativa especial de impugnação do acto lesivo 

(pense-se, por exemplo, numa acção administrativa especial, em que se discutam 

questões de alguma complexidade, que venha a ser julgada improcedente e, 

posteriormente, vir a ser declarada procedente uma acção de responsabilidade 

extracontratual, com base em fundamentos distintos). 
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arbitrariamente o conteúdo do referido direito fundamental, em caso de 

dúvida, deverá prevalecer uma interpretação favorável ao mesmo. 

 

4. Passo contínuo, o TCA-Sul valorou a conduta processual do lesado, 

referindo que, se o lesado tivesse lançado mão dos (acima mencionados) 

meios contenciosos, “certamente que obteria ganho de causa na mesma – 

ou pelo menos ganharia o tempo necessário para o erro na contagem do 

tempo de serviço ser esclarecido -, sem ter de continuar a prestar serviço e 

a pagar as quotas devidas à CGA”, concluindo, “deste modo, pode 

afirmar-se que foi a conduta omissiva do associado do sindicato autor que, 

afinal, contribuiu ou concorreu para a produção dos danos que agora 

pretende ver ressarcidos, na medida em que não se rodeou de todas as 

cautelas necessárias para obviar a produção dos efeitos normais do acto 

de indeferimento, ou seja, a sua continuação ao serviço por mais anos, com 

o consequente desgaste físico e psíquico que tal situação naturalmente lhe 

ia acarretar”. 

Por outras palavras, o TCA-Sul concluiu (i) que se verificou uma conduta 

processual omissiva, por parte do lesado, e (ii) que a mesma contribuiu ou 

concorreu para a produção dos danos peticionados. Segundo cremos, em 

termos de raciocínio, trata-se de duas etapas distintas, mas necessárias, 

para efeitos de aplicação do regime previsto no artigo 4.º do RRCEEP. 

(i) Quanto ao primeiro ponto, o mesmo não nos oferece particular 

reparo, pois não parece discutível que, no caso em apreço, se tenha 

verificado uma conduta do lesado que pode ser qualificada como 

omissiva, em virtude de o mesmo não ter utilizado “a via processual 

adequada”, em incumprimento do artigo 4.º do RRCEEP. Em todo o caso, 

ainda assim, é de notar que a conduta do lesado não foi “totalmente” 

omissiva, na medida em que, em sede de audiência prévia, chamou a 

atenção da CGA para o erro de contagem do seu tempo de serviço por 

parte da CNP. Poder-se-á considerar que o exercício de uma audiência 

prévia pode corresponder à utilização de “uma via processual adequada à 
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eliminação do acto jurídico lesivo”, visada no pré-citado artigo 4.º do 

RRCEEP? Pensamos que a resposta a dar a essa hipótese deve ser negativa. 

Com efeito, se mais não fosse, e tanto nos parece bastar, em sede de 

audiência dos interessados ainda não existe, sequer, o “acto jurídico lesivo”, 

na medida em que aquela antecede a decisão final e tem por objecto, 

unicamente, a explicitação do seu sentido provável, conforme reza o artigo 

100.º, n.º 1, do actual Código do Procedimento Administrativo (CPA)13. 

(ii) No que diz respeito ao segundo ponto, o mesmo reporta-se à questão 

de saber se, na situação concreta, seria ou não de considerar que a 

conduta omissiva do lesado constitui uma causa dos danos peticionados, 

ao abrigo do princípio da causalidade adequada. Nas palavras de Carlos 

Cadilha, “funcionam aqui plenamente as regras que decorrem do disposto 

no artigo 563.º do Código Civil, de tal modo que se torna necessário verificar 

se a conduta processual do lesado constitui uma condição da produção 

do dano ou do seu agravamento e se é uma condição normalmente 

adequada a produzir qualquer desses efeitos”14. 

 

5. Chegado a este ponto, depois de ter constado a existência de uma 

conduta processual omissiva por parte do lesado, restava ao TCAS, ainda, 

proceder à avaliação imposta pelo artigo 4.º do RRCEEP, no sentido de 

avaliar “a gravidade das culpas de ambas as partes” e “nas consequências 

que delas tenham resultado”, isso antes de decidir, no seu prudente juízo, 

                                                           
13 Contudo, em sede de apreciação do grau de culpa do lesado, o facto de o 

lesado ter exercido o seu direito de audiência prévia já poderá ser relevante – 

como cremos foi o caso, e bem, no acórdão em anotação – para efeitos da 

apreciação do grau de culpa do lesado. 

Mais difícil poderá ser saber se o eventual recurso pelo lesado a impugnações 

administrativas (ainda que não esteja associado um efeito suspensivo às mesmas) 

pode configurar uma utilização de via processual adequada à eliminação do acto 

jurídico lesivo. 
14 CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade…, cit., p. 113. Sobre a teoria da 

causalidade adequada nos trabalhos preparatórios do Código Civil, cfr. VAZ SERRA, 

BMJ, n.º 84, pp. 284 e segs., e n.º 100, pp. 127 e segs.). Na jurisprudência 

administrativa, entre muitos, cfr. Ac. STA, 06.03.2002, Proc. 048155. 
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pela concessão total, redução ou exclusão da indemnização. Na nossa 

perspectiva, o Tribunal cumpriu devidamente o comando ínsito no artigo 4.º 

do RRCEEP, tendo procedido a uma bem fundamentada avaliação da 

questão, especificando e valorando as culpas respectivas dos Réus e do 

associado do sindicato.  

Estamos aqui perante o momento crucial, em que a sorte dos pedidos 

indemnizatórios, em caso de comprovada culpa do lesado por negligência 

processual, deve ser equitativamente apreciada pelo julgador, no sentido 

de optar, repita-se, por uma das três possibilidade legais, a saber, conceder 

totalmente os mesmos, reduzi-los ou excluí-los. 

Voltando ao caso concreto, verifica-se que o TCAS, após ter qualificado 

a conduta omissiva do lesado como sendo culposa, procedeu a uma 

avaliação sucessiva das condutas das restantes partes, considerando-as 

relevantes. Relativamente ao CNP, observou que o respectivo erro de 

contagem “denota um funcionamento de tal maneira deficiente que não 

pode deixar de qualificar-se no mínimo como grosseiro”. Por referência à 

CGA, considerou a mesma não estar isenta de críticas, porquanto tinha sido 

alertada, em sede de audiência prévia, pelo associado do sindicato, para o 

facto de que a contagem em causa não correspondia à verdade (já que, 

de acordo com declarações emitidas pelo CNP, o associado do sindicato 

possuía os 36 anos de serviço necessários para a concessão da 

aposentação unificada) e não procurou esclarecer essa situação junto do 

CNP, a qual, de resto, constituía o único óbice ao deferimento da 

aposentação antecipada do lesado.  

Nessa senda, entendeu o TCA-Sul, em sentido que acompanhamos, que 

a gravidade das condutas apontadas à Administração “sobreleva 

claramente sobre a do associado do sindicato”. Apreciando, por fim, as 

consequências resultantes da actuação da Administração, em 

consonância com a exigência da 2.ª parte do artigo 4.º do RRCEEP, tomou 

em consideração o Tribunal que, por força da actuação dos Réus, o 

associado do sindicato viu-se na necessidade de continuar ao serviço por 



RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

- Anotações de Jurisprudência 

 

95 

mais quatro anos, por forma a evitar uma significativa redução no montante 

da sua pensão de aposentação (4,5% por cada ano de antecipação 

relativamente à idade legalmente exigida para a aposentação), imposta 

pela Lei n.º 1/2004.  

Tudo visto e ponderado, o TCA-Sul julgou adequado proceder a uma 

redução equitativa do montante das indemnizações a atribuir ao associado 

do sindicato: 

(i) Relativamente aos prejuízos decorrentes da penalização no valor da 

pensão fixada, condenar os Réus em montante correspondente a 7,5% da 

respectiva penalização, a liquidar em sede de execução de sentença, 

ficando o associado do sindicato a suportar os restantes 1,5%; 

(ii) Pelos danos não patrimoniais, isto é, pelo desgaste físico e psíquico 

que o associado teve que suportar durante o período de 4 anos, e que o 

TCAS entendeu serem merecedores de tutela (artigo 496.º do Código Civil), 

julgou o Tribunal condenar os Réus numa indemnização de 3.500,00€. 

Na nossa perspectiva, e na senda dos nossos anteriores comentários, 

entendemos que bem andou o TCA-Sul, ao ter decidido pela redução 

equitativa das indemnizações a conceder e, sobretudo, ao tê-lo feito de 

modo prudente, com recurso a uma fundamentação clara e desenvolvida, 

o que permitiu a prolação de uma solução materialmente justa. 

 

6. Urge examinar o último ponto da fundamentação de direito do acórdão 

em anotação, referente à apreciação do pedido de indemnização 

relacionado com a devolução do montante das quotas pagas pelo 

associado do sindicato, à CGA, entre Fevereiro de 2004 e 2008, no valor de 

2.198,55€, pedido que o tribunal de primeira instância julgara procedente.  

Neste particular, o TCA-Sul não procedeu, nos termos do artigo 4.º do 

RRCEEP, à apreciação da eventual conduta culposa do lesado por falta de 

diligência processual, porquanto considerou inexistir, sequer, um qualquer 
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dano. Seguindo de perto a linha de raciocínio das conclusões da CGA, o 

TCA-Sul fundamentou a sua posição nos termos seguintes: “tendo a pensão 

que lhe foi fixada [ao associado] em 2008 sido calculada em função dos 

quatro anos a mais que prestou, esse tempo acabou por ser relevado no 

montante da pensão, e foi contado porque foram pagas as quotas 

correspondentes a tal período. De outra forma, o associado do sindicato 

recorrente teria a sua pretensão calculada com base em determinado 

tempo, sem que relativamente a parte dele [quatro anos] houvessem sido 

pagas as correspondentes quotas, o que viola o disposto no artigo 28.º, n.º 1 

do Estatuto da Aposentação”. 

Oferece-nos dúvidas a bondade do raciocínio constante no aresto em 

anotação. Segundo cremos, o mesmo apresenta, porventura, o risco de 

simplificar a complexidade desse ponto. No que nos diz respeito, 

contrariamente ao julgado, não descartamos a hipótese de que possa ter 

ocorrido um dano efectivo na esfera jurídica do associado do sindicato. 

Com efeito, não nos parece suficiente, para afastar o dano, considerar que 

o período contributivo, entre 2004 e 2008, tenha “relevado” para efeitos de 

apuramento da aposentação deferida em 2008. Desde logo, na medida 

em que, salvo melhor análise, não vislumbramos que “vantagem” concreta 

o associado do sindicato poderá ter retirado do facto de ter contribuído 

com essas quotas adicionais, durante mais quatro anos. Na verdade, o 

pagamento (obrigatório) das quotas deveu-se à necessidade de o mesmo 

ter que – na sequência do culposo indeferimento ilegal da aposentação 

em 2004 – continuar a prestar serviço, durante mais quatro anos. Tudo numa 

tentativa de minorar, tanto quanto possível, os (significativos) danos 

decorrentes do acto lesivo. Ainda assim, os quatro anos adicionais de 

trabalho por parte do associado do sindicato recorrido conduziram a que 

lhe fosse arbitrada uma pensão com uma penalização global de 9%. 

Diferente seria a nossa perspectiva, caso fosse possível chegar à 

conclusão de que o pagamento das quotas, durante os quatro anos em 

causa, teria permitido ao associado do sindicato recorrido beneficiar de 



RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

- Anotações de Jurisprudência 

 

97 

uma pensão global mais favorável do que aquela que lhe teria sido 

determinada, em 2004, se não tivesse sido praticado o acto ilegal de 

indeferimento. 

Pelo exposto, não acompanhamos o TCA-Sul no ponto referente à 

apreciação deste pedido de indemnização referente às quotas pagas, à 

CGA, entre 2004 e 2008. Na medida em que concluímos pela verificação do 

dano referente ao pagamento das quotas, nessa senda, deveria o TCAS ter 

apreciado a ocorrência do mesmo à luz do critério previsto no artigo 4.º do 

RRCEEP. Admitimos que um juízo de equidade poderia ter conduzido à 

determinação de uma atenuada redução do montante da correspondente 

indemnização, na linha do decidido pelo TCAS relativamente aos dois 

outros danos. 

Em conclusão, exceptuando o ponto acabado de mencionar, 

entendemos, quanto aos demais, que bem andou, pois, o TCA-Sul, ao ter 

decidido pela procedência parcial do recurso jurisdicional interposto pela 

Caixa Geral de Aposentações. 
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Assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

 

1. O aresto que será objecto de análise neste texto é o Acórdão proferido 

pelo Tribunal Central Administrativo (“TCA”) Sul em 18.10.2012, no processo 

n.º 02459/07, que dirimiu um litígio em que eram partes uma empresa de 

construção civil, como Autora, e o Município de Cascais, como Réu. 

A matéria de facto relevante para a decisão pode resumir-se nos 

seguintes tópicos: 

a) A Autora apresentou proposta e foi adjudicatária no Concurso Público 

para a Empreitada de execução da “Via Circular e Nascente de S. João do 

Estoril – Troço entre o Bairro Social da Galiza e o Nó do Estoril”, promovido 

pelo Réu; 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/173c5d172abcb2

a380257aa10047e026?OpenDocument 
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b) Em 12.09.2001, já após a aprovação da minuta do contrato e a 

prestação de caução, o Réu declarou a “nulidade da adjudicação” 

proferida em 21.02.2001 e, em 01.09.2003, determinou a anulação do 

Concurso Público e de todos os actos subsequentes; 

c) Atenta a impossibilidade de celebração do contrato, a Autora 

peticionou ao Réu o pagamento de uma indemnização pelo valor da 

proposta adjudicada e o valor dos encargos incorridos com a constituição 

da caução, através de garantia bancária; 

d) Em 05.05.2004, o Réu comunicou à Autora que, apesar de, “ao anular 

o concurso público, o Município de Cascais [ter] impedi[do] objectivamente 

a celebração do contrato por facto que lhe é exclusivamente imputável” e 

de, por conseguinte, ser “imputável ao Município de Cascais o facto 

causador dos danos alegados pela A...e a obrigação do dever de 

indemnizar fundada na culpa na formação dos contratos”, a verdade é 

que “da responsabilidade pré-contratual decorre o dever de indemnizar o 

interesse contratual negativo ou de confiança (que são só os custos directos 

que o lesado suportou com a preparação da obra)”, pelo que, não 

havendo “o dever de indemnizar o interesse contratual positivo ou de 

incumprimento”, “Deve a A...ser indemnizada do valor dos danos negativos, 

cujo valor é de 6.431,17 € e são resultantes do custo da garantia bancária, 

já que outros não são aduzidos ou invocados”; 

e) Frustrada a tentativa de conciliação obrigatória prevista no artigo 260.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (“DL 59/99”) – regime legal então 

em vigor e aplicável ao caso concreto –, a Autora intentou no Tribunal 

Administrativo e Fiscal (“TAF”) de Sintra uma acção na qual peticionava a 

condenação do Réu no pagamento do montante correspondente à soma 

(i) do valor da proposta (€ 296.188,63 acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado à taxa legal em vigor) com (ii) o valor dos encargos relativos 

com a prestação de caução através de garantia bancária (€ 6.436,15), 

acrescido de juros moratórios, sobre os encargos relativos à prestação da 

garantia bancária desde 03.08.2001 até efectivo reembolso. 
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2. O Acórdão aqui sob anotação foi proferido em sede de recurso 

jurisdicional interposto pelo Réu Município de Cascais, da sentença 

proferida em primeira instância pelo TAF de Sintra em 30.10.2006, que julgou 

a acção parcialmente procedente. 

 

3. Não sendo possível, no curto espaço deste texto, abordar em detalhe 

todos os aspectos relevantes deste Acórdão e, muito menos, fazer uma 

análise aprofundada do regime da responsabilidade civil1 da Administração 

(em especial, do instituto da responsabilidade pré-contratual2) que aqui foi 

convocado, nas linhas subsequentes iremos apenas tecer algumas 

considerações sobre dois pontos tratados na decisão e que nos parecem 

merecer uma atenção particular, não apenas pelo seu interesse em face 

do regime aplicável à data, mas também pela relevância que revestem à 

                                                           
1 Rectius, responsabilidade pública, para utilizar a terminologia proposta por 

ALEXANDRA LEITÃO, “Duas questões a propósito da responsabilidade extracontratual 

por (f)actos ilícitos e culposos praticados no exercício da função administrativa: da 

responsabilidade civil à responsabilidade pública. Ilicitude e presunção de culpa”, 

in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Volume IV, Coimbra 

Editora e Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012, p. 44. 
2 De entre a vasta bibliografia surgida sobre esta matéria nos anos mais recentes, 

permitimo-nos destacar PAULO MOTA PINTO, “Responsabilidade por violação de regras 

de concurso para celebração de um contrato (em especial o cálculo da 

indemnização)”, in Estudos de Contratação Pública – II, Coimbra Editora, Coimbra, 

2010, pp. 273 a 295, VERA EIRÓ e ESPERANÇA MEALHA, “Damages under Public 

Procurement: the Portuguese case”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 

Sérvulo Correia, Volume II, Coimbra Editora e Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, Coimbra, 2010, pp. 1231 a 1251, MARIA JOÃO ESTORNINHO, 

“Responsabilidade das entidades públicas na formação dos contratos: tópicos de 

reflexão, em tempos de crise...”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 88, 

Julho/Agosto de 2011, pp. 37 a 42, SUZANA TAVARES DA SILVA, “A responsabilidade 

administrativa relativa a concursos”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 

Aníbal de Almeida, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 953 a 970, RUI CARDONA 

FERREIRA, Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance (Em 

especial, na contratação pública), Coimbra Editora, Coimbra, 2011, IDEM, “A 

responsabilidade das entidades adjudicantes”, in Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 97, Janeiro/Fevereiro de 2013, pp. 11 a 25, MÁRIO AROSO DE 

ALMEIDA, “Ilegalidades pré-contratuais, impossibilidade de satisfazer a pretensão do 

autor e indemnização devida”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 98, 

Março/Abril de 2013, pp. 14 a 22, e VERA EIRÓ, A obrigação de indemnizar das 

entidades adjudicantes – Fundamento e pressupostos, Almedina, Coimbra, 2013. 
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luz do regime da contratação pública actual, aprovado pelo Código dos 

Contratos Públicos (“CCP”). Tais pontos são, mais concretamente: 

(i) Por um lado, o da (i)licitude do acto de revogação da adjudicação, 

ainda que com fundamento em motivos de interesse público; e 

(ii) Por outro lado, o da quantificação do montante da indemnização a 

pagar ao adjudicatário nestes casos. 

 

4. Antes, porém, permita-se-nos uma observação prévia, suscitada pela 

factualidade subjacente à disputa judicial em causa, e que se prende com 

a demora ocorrida entre a notificação da decisão de adjudicação e a 

(notificação da decisão de não) celebração do contrato. 

Na verdade, como acima se referiu, apesar de a decisão de 

adjudicação no Concurso Público ter sido proferida em 21.02.2001 e de 

entretanto ter sido aprovada a minuta do contrato e prestada a caução, 

apenas em 12.09.2001 (cerca de sete meses depois) o Réu declarou a 

“nulidade da adjudicação”… decisão que, todavia, apenas em 01.09.2003 

– decorridos quase três anos!... – foi notificada ao adjudicatário! 

O que significa que, sem prejuízo das legítimas e compreensíveis 

preocupações do legislador comunitário em evitar as “corridas à assinatura 

do contrato”3, bem andou o legislador nacional ao regular também o 

fenómeno inverso, o das (chamemos-lhes assim) “fugas à assinatura do 

contrato” – problema que, como o Acórdão em análise evidencia, também 

era relativamente frequente e que, do ponto de vista dos direitos dos 

particulares, não era menos merecedor de tutela. Assim, 

independentemente das dúvidas suscitadas na interpretação do artigo 

105.º/4 do CCP, mostra-se justificada a opção, inovadoramente 

                                                           
3 Cfr. o Considerando 4 e os artigos 2.º-A a 2.º-F da “Directiva Recursos” (Directiva 

n.º 89/665/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, alterada pela Directiva 

n.º 2007/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro de 

2007), na sequência de cuja transposição o ordenamento jurídico português passou 

a consagrar uma cláusula de “stand still” (cfr. artigos 95.º/3 e 104.º/1 a) do CCP). 
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consagrada nesta norma legal, de conferir ao adjudicatário o direito de 

“exigir judicialmente a celebração do contrato” caso o mesmo não seja 

outorgado, por facto imputável à entidade adjudicante, no prazo devido4. 

 

5. Mas passando agora à análise do Acórdão do TCA-Sul de 18 de Outubro 

de 2012, no que se refere ao primeiro ponto objecto de estudo, cumpre 

assinalar que, de acordo com o que resulta do aresto sub judice, o Réu terá 

anulado o Concurso Público com fundamento na necessidade de “alterar o 

programa definido por essa obra, torná-la uma obra com um perfil 

transversal de menor dimensão, de modo a evitar a necessidade de grande 

numero de expropriações que estavam previstas e necessariamente 

onerosas, além de que se chegou à conclusão que não havia necessidade 

de um traçado de quatro faixas de rodagem como de separador central 

naquele troço”. 

Enquanto o Tribunal de primeira instância entendeu que estas 

considerações não poderiam fundamentar a anulação da adjudicação e 

do próprio Concurso Público, o TCA Sul, ao invés, pronunciou-se no sentido 

da legalidade daquela decisão. 

Neste âmbito, parece-nos que a abordagem da quaestio decidendi 

deve desdobrar-se em três planos distintos. 

 

5.1. Num primeiro plano, vale a pena determo-nos um pouco sobre a 

apreciação do Tribunal relativamente ao (não) preenchimento do requisito 

da ilicitude, para efeitos da constituição das entidades públicas em 

responsabilidade civil pelo exercício da função administrativa. 

                                                           
4 Aplaudindo esta solução, cfr. JORGE ANDRADE DA SILVA, Código dos Contratos 

Públicos comentado e anotado, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 324 e 

325, bem como MARCO CALDEIRA, “Adjudicação e exigibilidade judicial da 

celebração do contrato administrativo”, in O Direito, Ano 140.º, III, Almedina, 

Coimbra, 2008, maxime pp. 713 ss.. 
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Assim, afirmou o TCA Sul que, no domínio da responsabilidade civil por 

actos de gestão pública, a ilicitude “reporta-se à violação de normas legais, 

regulamentares, de ordem técnica ou de prudência comum, na sequência 

de actos administrativos traduzidos em ofensas materiais ou de omissões no 

comportamento da Administração”. 

Se esta consideração não nos merece qualquer reparo, já poderíamos 

manifestar maiores reservas quando, na subsunção daquele 

enquadramento genérico ao caso concreto, atalha o mesmo Tribunal que 

“a conduta da Câmara Municipal ao proferir um acto administrativo 

anulatório não corresponde à violação de qualquer norma legal, mas 

outrossim a uma faculdade que assiste ao dono da obra, sendo por 

conseguinte uma conduta lícita”. Na verdade, esta passagem, tomada 

isoladamente, poderia levar o intérprete a concluir que o Tribunal se teria 

limitado a dar por adquirido que o Réu poderia anular a adjudicação e 

que, por isso, estaria dispensado de controlar a respectiva legalidade. Ou 

seja: que, estando-se perante “uma faculdade que assiste ao dono da 

obra”, o acto praticado pelo Réu não poderia, por definição, corresponder 

“à violação de qualquer norma legal”. 

Como se compreende, caso a apreciação do preenchimento do 

requisito da ilicitude se tivesse cingido a esta passagem, bem se poderia 

dizer que o Tribunal se teria autenticamente demitido de sindicar a 

legalidade da actuação do Réu, pois, como é evidente, não basta alegar 

que a Administração Pública tem, em abstracto, a faculdade de anular a 

adjudicação por motivos de interesse público, importa ainda demonstrar se 

é mesmo assim (com a identificação da respectiva base legal permissiva) e 

depois aferir se, em concreto, aqueles motivos existem efectivamente e são 

de molde a justificar a tomada da decisão administrativa: a invocação de 

uma norma habilitante nunca é suficiente para legitimar uma actuação se 

não se demonstrar que a previsão dessa norma se encontra verificada. 

Assim, a apreciação do Tribunal quanto a este ponto não pode ser 

inteiramente compreendida se não se fizer a sua ligação com a passagem 
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anterior, na qual o TCA Sul, discordando do Tribunal a quo, considerou que 

os motivos invocados pelo Município de Cascais seriam legítimos e 

poderiam validamente fundamentar a anulação da adjudicação5. O que 

nos conduz ao ponto seguinte. 

 

5.2. De facto, o segundo plano de análise prende-se com a questão de 

saber se os fundamentos invocados na deliberação camarária de 

12.09.2001 consubstanciavam ou não um interesse público relevante para 

efeitos de habilitar a anulação da adjudicação. 

Tais fundamentos, recorde-se, assentavam na necessidade de alterar o 

projecto que servira de base ao Concurso Público em virtude de (i) a sua 

execução implicar a realização de um elevado número de expropriações 

e, portanto, ser bastante onerosa, e (ii) a previsão de um traçado com 

quatro faixas com separador central ser desnecessária em função das 

características e do trânsito do local. 

O TAF de Sintra, na sua sentença de 30.10.2006, considerou que o Réu 

apenas teria invocado “razões de ordem de conveniência e alteração de 

orientações que nada têm a ver com o interesse público” e que, portanto, 

não poderiam fundamentar a anulação da adjudicação do Concurso 

Público. 

Em sentido diametralmente oposto, entendeu o TCA Sul que “diminuir os 

custos de uma obra pública constitui, sem margem para dúvidas, uma 

razão de interesse e ordem pública. Substituir um projecto, cuja execução 

em obra importaria para o erário municipal (público) custos elevados, e que 

não correspondia de forma adequada às necessidades das populações 

locais, impondo destarte a sua reavaliação em termos financeiros, não 

                                                           
5 A inexistência de ilicitude decorreria assim, não da invocação de um 

determinado interesse público, mas das suas efectivas existência e atendibilidade 

no caso concreto. 
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poderá deixar de ser entendida como uma medida tendente à 

prossecução do interesse público”. 

A fundamentação do Acórdão sub judice quanto a este ponto suscita-

nos várias dúvidas. Mesmo partindo da constatação de que fazer obras 

com maior qualidade e menor preço constitui um importante desígnio de 

interesse público (no que se concorda com o Tribunal), a verdade é que a 

conclusão que daqui se extrai não é linear. Desde logo, não há apenas um, 

mas vários interesses públicos6, nem sempre coincidentes (e, pelo contrário, 

frequentemente conflituantes7), pelo que o que se impõe é indagar se, no 

caso concreto, o interesse público financeiro assume peso suficiente para, 

num juízo de ponderação, prevalecer sobre os demais interesses públicos 

em confronto. A ideia que parece estar subjacente ao Acórdão, de que 

fazer uma obra mais barata é sempre melhor para o interesse público, 

embora se apresente como sendo de uma clareza meridiana, não é 

necessariamente verdadeira8. 

Por outro lado, o argumento de que a anulação da adjudicação satisfaz 

o interesse público porque conduz a uma solução que implica um menor 

custo para a Administração Pública é um argumento perigoso, na medida 

em que confere ao arrependimento da entidade adjudicante uma primazia 

absoluta sobre os interesses e expectativas fundadas dos concorrentes, 

permitindo àquela reconsiderar e voltar atrás no procedimento sempre que, 

na sua pendência, venha a encontrar uma solução mais económica para a 

                                                           
6 Sublinhando que o interesse público não é “uma noção uniforme e indistinta” e 

enfatizando a distinção entre interesse público primário e interesses públicos 

secundários, cfr. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Interesse Público”, in Dicionário 

Jurídico da Administração Pública, Volume V, Lisboa, 1993, p. 277. 
7 Pense-se no interesse em gastar o mínimo dinheiro possível na execução da obra, 

contraposto ao interesse em instalar uma infra-estrutura com as maiores qualidade 

e durabilidade possíveis. 
8 Se assim fosse, seguramente que, por exemplo, o legislador não teria deixado de 

estabelecer que o único critério de adjudicação seria o do mais baixo preço. Ora, 

tal não era nem é o caso, prevendo a lei, quer então (cfr. artigo 105.º/1 do DL 

59/99), quer agora (cfr. artigo 74.º/1/a) do CCP), a possibilidade de as entidades 

adjudicantes adoptarem o critério da proposta economicamente mais vantajosa, 

de resto em consonância com a orientação do Direito da União Europeia. 
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satisfação da necessidade a que o contrato visava responder. É preciso 

notar que, neste caso, a entidade adjudicante não estava numa fase de 

preparação do procedimento pré-contratual e de elaboração do projecto 

da obra a implementar; neste caso, já existia um procedimento, uma 

solução de obra vertida num projecto, um concorrente que despendeu 

recursos na elaboração de uma proposta para executar o projecto e, a 

culminar, uma decisão de adjudicação sobre essa proposta – numa fase, 

portanto, em que já havia legítimas expectativas na execução da obra, tal 

como havia sido (bem ou mal) projectada, e em que, por conseguinte, a 

margem do Município de Cascais para reponderar a solução escolhida e 

que esteve na base do concurso era bastante mais reduzida. 

Sob um prisma distinto, impressiona ainda não existir no Acórdão 

qualquer referência ao facto de as circunstâncias invocadas como 

fundamento para a anulação da adjudicação serem exclusivamente 

imputáveis ao próprio Município de Cascais. 

Na verdade, sendo o projecto da responsabilidade do Dono de Obra, 

como aliás era a regra ao abrigo do DL 59/999, era a este que, em primeira 

linha, competia ter verificado se a execução do projecto implicava ou não 

a expropriação de muitas parcelas de terreno10, se o Município tinha ou não 

receitas para pagar as indemnizações que previsivelmente seriam devidas 

por essas expropriações e se, mesmo em caso afirmativo, se a relação custo 

vs. benefício (entre os encargos com as expropriações e a utilidade da 

realização da obra, tal como projectada) era  ou não economicamente 

vantajosa; do mesmo modo, era ao Município que competia ter 

determinado, ab initio, se a necessidade colectiva que a obra visava 

                                                           
9 As empreitadas de “concepção-construção”, isto é, com projecto da autoria do 

próprio empreiteiro, eram pois (ou deveriam ser, à luz da lei) excepcionais (cfr. 

artigo 11.º/1 do DL 59/99), excepcionalidade que hoje em dia é reiterada e 

reforçada pelo disposto no artigo 43.º/3 do CCP. 
10 De referir que, à luz do actual regime legal, antes da celebração do contrato o 

dono da obra deve estar na posse administrativa de todos os terrenos a expropriar 

(cfr. artigo 352.º/1 do CCP). 
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satisfazer impunha um traçado com quatro faixas de rodagem e separador 

central ou se, ao invés, se bastava com uma via com menos faixas de 

rodagem. Decididamente, adjudicar uma obra e só então ponderar se vale 

a pena levá-la a cabo não constitui um acto de boa gestão pública, sendo 

que o risco de a obra se revelar excessivamente onerosa recaía sobre o 

Município de Cascais e não deveria, por isso mesmo, ser o concorrente 

adjudicatário penalizado pela (tardia) mudança de ideias da entidade 

adjudicante. 

 

5.3. Por fim, num último plano, o plano legal, e mesmo assumindo que o 

motivo invocado pelo Município de Cascais constitui efectivamente um 

fundamento de relevante interesse público, falta ainda enquadrá-lo 

juridicamente como causa de anulação (rectius, revogação11) da 

adjudicação, isto é, demonstrar qual a norma legal que permitia ao 

Município de Cascais dar sem efeito a adjudicação com fundamento na 

excessiva onerosidade do projecto patenteado no Concurso Público e no 

qual a proposta adjudicada se tinha baseado. 

Na verdade, como acima se referiu, o procedimento concursal em causa 

era regido pelo DL 59/99, que não continha nenhuma norma que habilitasse 

a entidade adjudicante a anular a adjudicação com fundamento em 

motivos de interesse público. De resto, o Acórdão também não identifica 

qual seria essa base legal, limitando-se a aludir a uma “faculdade do dono 

de obra”, o que, além de genérico, é ainda impreciso: nem o Município de 

Cascais era, rigorosamente, o “dono da obra”12 nem, por outro lado, o 

                                                           
11 De facto, apesar de o Município de Cascais ter declarado a “nulidade da 

adjudicação”, a verdade é que não é assacado qualquer vício legal à decisão de 

adjudicação, e muito menos um vício que a inquinasse com o desvalor da 

nulidade. Assim, apesar da terminologia adoptada, deverá considerar-se que o Réu 

se limitou a proceder a uma revogação da adjudicação com fundamento em 

motivos de interesse público. 
12 Na verdade, como resulta do artigo 7.º/1 e 2 do DL 59/99, dá-se a designação 

de “dono da obra” a uma das partes do contrato de empreitada (vide, hoje, o 

artigo 344.º/1 do CCP), mais concretamente “a pessoa colectiva que manda 
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Tribunal explicita que “faculdade” seria essa e de que norma legal 

decorreria13. 

Poderia o Tribunal estar a pensar, eventualmente, na faculdade prevista 

no artigo 107.º/1/a) do DL 59/99, que se refere explicitamente ao surgimento 

de “circunstâncias supervenientes” com base nas quais a entidade 

adjudicante “resolva adiar a execução da obra pelo prazo mínimo de um 

ano”, ou na alínea d) do mesmo preceito, que se reporta a uma “grave 

circunstância superveniente” que imponha a “revisão e alteração do 

projecto posto a concurso”. No entanto, mesmo assumindo que era alguma 

destas disposições legais que o Tribunal tinha em mente, sempre faltaria 

demonstrar que as mesmas seriam aqui aplicáveis, o que exigia afastar os 

obstáculos de, por um lado (i), a reponderação de interesses por parte do 

Réu não ser uma qualquer “circunstância superveniente”14 e de, por outro 

lado e independentemente disso, (ii) as disposições em causa constituírem, 

como resulta da epígrafe do artigo 107.º do DL 59/99, fundamentos para a 

não adjudicação e interrupção do concurso, mas não para a anulação da 

adjudicação já anteriormente proferida. 

É certo que, por exemplo, o artigo 58.º/1 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de Junho, permitia que a entidade adjudicante anulasse o procedimento 

quando, a) por circunstância imprevisível, seja necessário alterar os 

elementos fundamentais dos documentos que servem de base ao 

procedimento, ou quando b) outras razões supervenientes e de manifesto 

                                                                                                                                                                     
executá-la”. Ora, no presente caso, o contrato de empreitada não tinha sido (nem 

chegou a ser) celebrado, pelo que só em sentido muito impróprio poderia o 

Município de Cascais ser qualificado como “dono da obra”. 
13 Poderíamos estar perante uma razão de “conveniência”, enquadrável na 

previsão do artigo 234.º/1 do DL 59/99, mas, como veremos adiante, o TCA Sul 

rejeitou, e bem, a aplicação daquela norma nesta sede. 
14 O actual regime legal, noutra sede, contém uma previsão mais ampla, 

permitindo a modificação do contrato “Por razões de interesse público decorrentes 

de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes” 

(cfr. artigo 312.º/b) do CCP). No entanto, hoje como então, a “nova ponderação 

das circunstâncias existentes” não habilita a entidade adjudicante a não adjudicar 

ou a revogar a adjudicação. 
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interesse público o justifiquem. Porém, além de este diploma não ser 

aplicável ao Concurso Público15, também aqui não parece que as 

circunstâncias invocadas pelo Município de Cascais fossem “imprevisíveis” 

ou “supervenientes”. 

Restava, por último, um apelo ao Código do Procedimento Administrativo 

(“CPA”), enquanto lei geral habilitante (v.g., por via da remissão do artigo 

181.º do CPA, então em vigor16). No entanto, este diploma também não 

prevê a possibilidade de livre revogação dos actos administrativos 

constitutivos de direitos, exigindo que a revogação tenha fundamento na 

sua invalidade17 ou, caso assim não seja, que os seus destinatários 

consintam na revogação18, sendo que, no caso concreto, nenhum destes 

requisitos se encontrava preenchido19. 

 

5.4. Assim, em suma, e salvo melhor opinião, a apreciação feita no Acórdão 

quanto à (i)legalidade da anulação da adjudicação não se revela 

inteiramente satisfatória, quer quanto à análise dos fundamentos invocados 

pelo Réu, quer quanto ao enquadramento legal da decisão por este 

proferida. 

                                                           
15 Poderia eventualmente tê-lo sido, caso, além da componente “empreitada de 

obras públicas”, o contrato incluísse também a locação ou aquisição de bens ou 

serviços e estes tivessem uma “componente de maior expressão financeira” do que 

a do contrato de empreitada (cfr. artigo 5.º do DL 197/99). 
16 Como se sabe, o artigo 14.º/1/c) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

que aprovou o CCP, revogou o Capítulo III da Parte IV do CPA, incluindo, portanto, 

o artigo 181.º deste último diploma legal. 
17 Cfr. artigo 141.º/1 do CPA. 
18 Cfr. artigo 140.º/1/b) e 2/b) do CPA. 
19 Além de autonomizar a figura da “anulação administrativa” da “revogação”, o 

Anteprojecto do CPA, actualmente em discussão, prevê, no seu artigo 166.º, uma 

maior amplitude na faculdade de revogação de actos administrativos válidos (para 

uma aproximação ao novo regime, cfr. TIAGO DUARTE e MIGUEL NEIVA DE OLIVEIRA, “A 

revogação e a anulação, uma primeira apreciação”, in Direito&Política, n.º 4, Julho-

Outubro de 2013, pp. 179 a 181). Esta maior amplitude, aliás, parece ser imposta 

pelo Direito da União Europeia, tendo também vindo a ser reclamada por alguma 

doutrina (cfr., em especial e por último, CARLA AMADO GOMES e RUI LANCEIRO, “A 

revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da 

União Europeia: um instituto a dois tempos?”, in Revista do Ministério Público, n.º 132, 

Outubro-Dezembro de 2012, pp. 11 a 69). 
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Mas, como acima se referiu, o interesse deste Acórdão não reside 

apenas na análise efectuada quanto ao requisito da ilicitude, mas também 

na apreciação do requisito do dano. É este o ponto que, embora com 

maior brevidade, se abordará de seguida. 

 

6. No que se refere à quantificação da indemnização devida ao 

adjudicatário, duas notas se impõem relativamente à decisão proferida 

pelo TCA Sul. 

Uma primeira nota, de aplauso, quanto ao facto de o Tribunal ter 

rejeitado a aplicação, nesta sede, do disposto no artigo 234.º do DL 59/99: 

de facto, contrariamente ao que foi decidido em primeira instância, 

parece-nos que este regime estabelece normas aplicáveis ao cálculo da 

indemnização no caso de rescisão do contrato20, cuja lógica (em particular, 

quanto à revisão de preços) não é transponível, nem mesmo por analogia, 

para a esfera da responsabilidade pré-contratual. 

Uma segunda nota, em sentido diferente, para assinalar que, sem prejuízo 

do correcto afastamento do artigo 234.º do DL 59/99 do caso em apreço, a 

conclusão final a que no Acórdão se chegou não é inteiramente isenta de 

dúvidas. 

Como resulta do respectivo sumário, supra transcrito, o TCA Sul 

considerou que, em sede de responsabilidade pré-contratual da 

Administração, seriam “indemnizáveis os danos resultantes da não 

celebração do contrato, neles se incluindo eventuais lucros cessantes 

(interesse contratual negativo)”. 

                                                           
20 Prevendo-se que o empreiteiro fosse indemnizado “dos danos emergentes e dos 

lucros cessantes que em consequência sofra” (n.º 1) ou, em alternativa à 

“liquidação das perdas e danos sofridos”, recebesse “como única indemnização a 

quantia correspondente a 10% da diferença entre o valor dos trabalhos executados 

e o valor dos trabalhos adjudicados, incluindo a revisão de preços 

correspondente”. 
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A esta conclusão, sem bem entendemos, não terá sido alheia a 

apreciação já efectuada pelo Tribunal quanto ao requisito da ilicitude. Na 

verdade, depois de ter considerado (embora em termos duvidosos, como 

se viu) que a decisão de anulação da adjudicação proferida pelo 

Município de Cascais era legal, é natural que o Tribunal, mesmo sem o dizer 

explicitamente, tenha tomado este factor em linha de conta: sob o ponto 

de vista legal, uma coisa será a responsabilidade civil por facto ilícito, outra, 

bem diferente (e mais restritiva) será a responsabilidade por facto lícito21. 

Não obstante, salvo o devido respeito e com as naturais ressalvas que 

devem ser formuladas quanto a este ponto22, afigura-se-nos que o Tribunal 

poderia porventura ter ido mais longe na densificação dos danos 

ressarcíveis em sede de responsabilidade pré-contratual da Administração23. 

                                                           
21 Ainda que o Tribunal não tenha especificamente aludido à categoria de danos 

“especiais e anormais” (categoria hoje definida no artigo 2.º da Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro), a verdade é que, como se sabe, o regime da responsabilidade 

civil extracontratual estabelecia e estabelece uma restrição quanto à delimitação 

dos danos indemnizáveis quanto os prejuízos que se visa ressarcir resultam de actos 

lícitos da Administração: cfr. artigo 9.º/1 do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de 

Novembro de 1967, e artigo 16.º da actual Lei n.º 67/2007. 

Enfatizando justamente a necessidade de distinguir situações, cfr. VERA EIRÓ, 

“Adjudicar, não contratar e... indemnizar”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 

80, Março/Abril de 2010, p. 49. 
22 De facto, importa não esquecer que, sem prejuízo da correcção técnico-

jurídica que se espera de qualquer decisão jurisdicional, não cabe aos Tribunais 

fazer doutrina nem devem as suas sentenças afastar-se do seu intuito primordial que 

é dirimir o conflito entre as partes à luz dos factos relevantes do caso que 

concretamente é submetido à sua apreciação (vide, em qualquer caso, a 

ampliação dos poderes de cognição da matéria de facto operada pelo artigo 5.º 

do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho).  

Ora, neste contexto, é imperioso notar que o cálculo do quantum indemnizatório 

estava à partida condicionado pelos factos alegados no processo, sendo certo 

que, como nota o Tribunal, a Autora “teria que alegar e consequentemente provar 

esses mesmos danos, bem como a existência de um nexo de causalidade entre os 

danos e o facto gerador”, parecendo ter sido justamente por “os prejuízos sofridos 

pela A., em sede de responsabilidade pré-contratual, devidamente comprovados”, 

se terem traduzido “unicamente nas despesas efectuadas com a apresentação da 

proposta e com a prestação da caução” que o Tribunal não foi mais longe na 

quantificação da indemnização devida ao adjudicatário. 
23 Instituto hoje expressamente consagrado no artigo 7.º/2 da Lei n.º 67/2007, com 

remissão para o Direito da União Europeia, mas em termos não isentos de crítica. 

Para mais desenvolvimentos sobre esta norma, cfr. ESPERANÇA MEALHA, 

“Responsabilidade civil nos procedimentos de adjudicação dos contratos públicos 
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Não se ignora que a decisão sub judice se encontra em estreita 

consonância com certo entendimento já anteriormente firmado na 

jurisprudência, que tem reiteradamente decidido que, em sede de 

responsabilidade pré-contratual, a Administração apenas está obrigada a 

indemnizar o lesado pelo denominado “interesse contratual negativo”24 

(discutindo-se aqui se este conceito abrange os encargos comuns a todos 

os concorrentes, nomeadamente com a aquisição das peças do 

procedimento25 e com a elaboração das propostas26, ou apenas os 

encargos que foram suportados unicamente pelo adjudicatário, como 

                                                                                                                                                                     
(notas ao artigo 7.º/2 da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro)”, in Julgar, n.º 5, 2008, 

pp. 99 a 120 , MARIA JOSÉ RANGEL DE MESQUITA, O regime da responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entidades públicas e o Direito da União 

Europeia, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 29, 49 a 54, CARLOS ALBERTO FERNANDES 

CADILHA, Regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas anotado, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 157 a 163, bem 

como o comentário de RUI MEDEIROS e PATRÍCIA FRAGOSO MARTINS in AA.VV., 

Comentário ao Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 

demais Entidades Públicas, Universidade Católica Editora, pp. 181 a 216. 
24 Cingindo-nos à jurisprudência do STA, cfr., entre outros, os Acórdãos de 

23.09.2003, Proc. n.º 01527/02, de 29.09.2005, Proc. n.º 0179/05, de 07.03.2006, Proc. 

n.º 0965/03, de 31.10.2006, Proc. n.º 0875/05, de 12.02.2009, Proc. n.º 01068/08, de 

07.10.2009, Proc. n.º 0823/08, e de 22.10.2009, Proc. n.º 0557/08. 

De notar, a este propósito, que a tradicional contraposição “interesse contratual 

negativo vs. interesse contratual positivo” não coincide rigorosamente com a 

dicotomia “danos emergentes vs. lucros cessantes”. 
25 Preço este que a lei admite, em qualquer caso, que possa ser devolvido aos 

concorrentes que o requeiram, nomeadamente quando a entidade adjudicante 

decide não adjudicar ou revoga a decisão de contratar (cfr. artigo 134.º/b) e c) do 

CCP). 
26 O artigo 79.º/4 do CCP prevê expressamente que, quando a entidade 

adjudicante decide não adjudicar com base nos fundamentos previstos nas alíneas 

c) e d) do n.º 1 da mesma disposição legal, “a entidade adjudicante deve 

indemnizar os concorrentes, cujas propostas não tenham sido excluídas, pelos 

encargos em que comprovadamente incorreram com a elaboração das 

respectivas propostas” (idêntica solução é prevista quando a decisão de não 

adjudicação é proferida num concurso de concepção: cfr. artigo 27.º/6 do CCP). 

O mesmo dever de indemnização surge ainda, face ao adjudicatário, quando a 

entidade adjudicante, por facto que lhe seja imputável, inviabiliza a celebração do 

contrato no prazo fixado (cfr. artigo 105.º/3 do CCP). 

No entanto, somos da opinião de que estas normas legais não permitem extrair a 

conclusão de que o CCP impõe que a indemnização por responsabilidade pré-

contratual da Administração esteja limitada ao “interesse contratual negativo”, 

como, a nosso ver sem razão, parece alvitrar-se no Acórdão do TCA Sul de 

28.06.2012, proc. n.º 06934/10. 
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sejam os custos inerentes à prestação da caução ou o pagamento dos 

emolumentos devidos pela emissão de visto pelo Tribunal de Contas). 

Porém, parece-nos que a esta concepção pode e deve contrapor-se 

uma perspectiva mais ampla, que, em conformidade com o Direito 

Comunitário27 e com a própria Constituição (maxime, com o respectivo 

artigo 22.º), atenda a todos os danos comprovadamente sofridos pelos 

concorrentes em virtude da conduta (activa ou omissiva) da entidade 

adjudicante. Ora, se até nos casos em que o concorrente lesado não 

consegue demonstrar que seria o adjudicatário no procedimento a doutrina 

tem, ainda assim, vindo a reconhecer que o seu direito indemnizatório pela 

“perda de chance” excede ou pode exceder o denominado “interesse 

contratual negativo”, por maioria de razão, nos casos em que o 

concorrente lesado faz essa prova – o que inequivocamente ocorre nos 

casos em que já foi escolhido como adjudicatário pela Administração, 

como aqui era o caso –, a sua indemnização deverá tendencialmente 

abranger o “interesse contratual positivo”, incluindo os lucros esperados 

pela execução do contrato cuja celebração foi ilegalmente impedida pela 

Administração28, conquanto os mesmos sejam devidamente comprovados, 

conforme acima se referiu29.  

                                                           
27 Na medida em que as denominadas “Directivas recursos” “não excluem a 

ressarcibilidade de qualquer tipo de danos”, como bem se afirma no Acórdão do 

TCA Norte de 04.11.2011, Proc. n.º 00213/06.1BELLE. 
28 Cfr., na jurisprudência, além do Acórdão do TCA Norte de 04.11.2011 referido na 

nota anterior, o Acórdão do TCA Sul de 22.03.2012, Proc. n.º 07045/10. 
29 Ou, no mínimo, mesmo que se entenda que o adjudicatário não tem direito a 

ser indemnizado pelo “interesse contratual positivo”, deverá pelo menos considerar-

se que nada impede que a indemnização a atribuir exceda o “interesse contratual 

negativo”. Assim, no sentido de que “Não é exagerado, nos termos do art. 566º do 

C.C. fixar em cerca de 10% uma indemnização pela frustração de cumprimento de 

um contrato a quem devia ter sido atribuído em concurso (e não mera chance de 

o poder vir a obter) independentemente de o concorrente preterido poder ter 

vindo um qualquer concreto lucro”, cfr. o Acórdão do TCA Norte de 09.11.2012, 

Proc. n.º 00410-A/2003-COIMBRA. 

Pronunciando-se especificamente sobre a admissibilidade da atribuição de 

indemnizações superiores ao “interesse contratual negativo” nos casos de 

frustração da execução do contrato por força da recusa de emissão de visto prévio 

pelo Tribunal de Contas, cfr. RUI CARDONA FERREIRA, “Responsabilidade civil em caso 
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De facto, o adjudicatário já é destinatário de um acto administrativo 

gerador do direito (ou, pelo menos, de uma expectativa legítima e 

juridicamente tutelada) de vir a celebrar o contrato com a Administração, 

pelo que se encontra num plano distinto dos demais concorrentes, 

afigurando-se, por esse motivo, que a indemnização pela perda desse 

direito ou expectativa se baste com o mero ressarcimento do “interesse 

contratual negativo”. E contra o exposto nem se invoque, como se fez no 

Acórdão sob anotação, que uma indemnização muito elevada poderia 

revelar-se desproporcional para a entidade adjudicante, face aos prejuízos 

incorridos pelo adjudicatário; embora, especialmente no actual contexto 

de crise económico-financeira, algumas vozes propendam para a limitação 

da indemnização a atribuir aos concorrentes lesados pela interrupção do 

procedimento pré-contratual por motivos de interesse público30, a verdade 

é que, como aliás resulta hoje claramente do CCP, a ponderação desses 

motivos de interesse público deve ser feita ab initio pela entidade 

adjudicante, sendo que, uma vez aberto e publicitado o procedimento, 

aquela apenas poderá decidir não adjudicar ou revogar a decisão de 

contratar em casos muito específicos31, nomeadamente a ocorrência de 

                                                                                                                                                                     
de recusa de visto do Tribunal de Contas”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 

99, Maio/Junho de 2013, pp. 23 a 29, bem como EDUARDO PAZ FERREIRA e ANA 

PERESTRELO DE OLIVEIRA, “A boa fé do Estado e a tutela da confiança do contraente 

privado: o ressarcimento do “dano da confiança” perante recusa de visto do 

Tribunal de Contas”, in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 5, n.º 4, 

2013, pp. 29 e 54. 
30 Cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, “Responsabilidade das entidades públicas…”, cit., 

pp. 41 e 42, bem como SUZANA TAVARES DA SILVA, “A responsabilidade 

administrativa…”, cit., pp. 955 ss., embora esta última Autora, se bem interpretamos, 

preconize esta limitação apenas no caso de responsabilidade por actos lícitos da 

Administração. 
31 A este propósito, tem-se discutido na doutrina se o elenco de causas de não 

adjudicação previsto no artigo 79.º/1 do CCP é taxativo ou meramente 

exemplificativo. No primeiro sentido, cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE 

MATOS, Direito Administrativo Geral (Contratos Públicos), Tomo III, Dom Quixote, 

Lisboa, reimpressão da 2.ª edição, 2010, p. 118, JORGE ANDRADE DA SILVA, Código dos 

Contratos Públicos…, cit., p. 274, MARCO CALDEIRA, “Adjudicação e exigibilidade 

judicial…”, cit., pp. 706 e 707, nota 30, ISABEL CELESTE FONSECA, Direito da Contratação 

Pública – Uma introdução em dez aulas, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 134 e 135, 
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circunstâncias imprevistas que obriguem à alteração de aspectos 

fundamentais das peças do procedimento32 ou circunstâncias 

(efectivamente) supervenientes relativas aos pressupostos em que assentou 

a decisão de contratar33. No limite, a redução acrítica dos direitos do 

adjudicatário, em prol de uma absoluta prevalência das novas 

ponderações do interesse público por parte da entidade adjudicante, 

constituiria um preço injusto para os concorrentes que em nada 

contribuíram para o desfecho do procedimento e, simultaneamente, um 

prémio imerecido para a Administração que lançou o procedimento sem 

pensar devidamente nas necessidades a satisfazer e no modo como levar a 

cabo esse desiderato.  

 

 

 

                                                                                                                                                                     
VERA EIRÓ, “Adjudicar, não contratar e... indemnizar”, cit., p. 49, MARCO REAL MARTINS, 

“Sentenças substitutivas de actos administrativos sob o signo do princípio da tutela 

jurisdicional efectiva – em especial, nos procedimentos de formação dos contratos 

públicos”, in O Direito, 2011/II, pp. 414 e 415, bem como JOÃO AMARAL E ALMEIDA e 

PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Abertura de procedimento pré-contratual e dever de 

adjudicação”, in Temas de Contratação Pública – I, Coimbra Editora, Coimbra, 

2011, pp. 279 a 289; no segundo sentido, cfr. BERNARDO DE AZEVEDO, “Adjudicação e 

celebração do contrato no Código dos Contratos Públicos”, in Estudos de 

Contratação Pública – II, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 235 a 252, e MARIA 

JOÃO ESTORNINHO, “Responsabilidade das entidades públicas…”, cit., p. 40, bem 

como MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos e Outros 

Procedimentos de Contratação Pública, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 1053 a 1057. 

Na jurisprudência, admitindo que, “Para além dos casos de não adjudicação 

previstos no Programa de Encargos de um dado concurso público, o artigo 79º do 

CCP permite à Administração, por razões de interesse público, desistir 

legitimamente de um concurso público”, razão pela qual “A decisão de não 

adjudicar pode ser ditada por constrangimentos de ordem técnica e financeira”, 

cfr. o Acórdão do TCA Norte de 19.01.2012, Proc. n.º 08222/11. 
32 Cfr. artigos 79.º/1 c) e 80.º/1 e 2 do CCP. 
33 Cfr. artigos 79.º/1 d) e 80.º/1 e 2 do CCP. 
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Presunção de culpa de autarquia local 

 por omissão de dever de vigilância 

 

Anotação ao Acórdão do STA, de 23 de Fevereiro de 2012 (proc. 01008/11) 

 

Consultar o acórdão aqui* 

 

 

Mariana Melo Egídio 

Assistente Convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

 

1. O acórdão escolhido para comentário não se oferece, ao contrário de 

outros arestos do STA, passível de críticas quanto à via jurisprudencial 

seguida por este tribunal, inserindo-se na linha de outros acórdãos sobre 

(presunção de) culpa das autarquias locais1.  

Contudo, oferece alguns pontos de interesse que se julgam pertinentes 

aprofundar, nomeadamente tendo em conta que o diploma aplicado ao 

caso foi ainda o Decreto n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967, sendo 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5bd1ae567dad34

a8802579bf004ea100?OpenDocument&Highlight=0,01008%2F11 
1 Cfr., por exemplo, o acórdão de 14-04-2005, processo n.º 86/04, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jst

a.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2e9d772fd435ebdd80256fe90037c7f0?O

penDocument,  

o acórdão de 06-05-2010, processo n.º 0412/09, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1b

b1e680256f8e003ea931/ce4936cb376291d180257726004e2454?OpenDocument  

e o acórdão de  29-05-2008, processo n.º 0915/07, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e

003ea931/af722cebd51939038025746a0055c52f?OpenDocument,  

cuja linha em sede de presunção de culpa o acórdão agora em análise segue.  

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5bd1ae567dad34a8802579bf004ea100?OpenDocument&Highlight=0,01008%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5bd1ae567dad34a8802579bf004ea100?OpenDocument&Highlight=0,01008%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5bd1ae567dad34a8802579bf004ea100?OpenDocument&Highlight=0,01008%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2e9d772fd435ebdd80256fe90037c7f0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2e9d772fd435ebdd80256fe90037c7f0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2e9d772fd435ebdd80256fe90037c7f0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce4936cb376291d180257726004e2454?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce4936cb376291d180257726004e2454?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af722cebd51939038025746a0055c52f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/af722cebd51939038025746a0055c52f?OpenDocument
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relevante procurar analisá-lo agora à luz da lei n.º 67/2007, de 31 de 

Dezembro.  

 

2. Cumpre recordar que o acórdão em análise vem debruçar-se sobre o 

recurso da sentença do TAF do Porto, que julgara a acção procedente e 

condenara o município de Gondomar a pagar à Autora,  a título de 

responsabilidade civil extracontratual, 5.071, 54 euros relativos aos danos já 

contabilizados e ainda a quantia que se viesse a apurar em sede de 

execução de sentença relativamente aos danos que não fossem passíveis 

de serem apurados, derivados do rebentamento da conduta de água 

integrada na rede de abastecimento da qual o município era titular2. 

Em primeiro lugar, estando em causa um caso de responsabilidade civil 

extracontratual de pessoa colectiva pública – em particular de um 

município3 – impunha-se verificar os pressupostos típicos4 da existência de 

uma situação de responsabilidade civil extracontratual subjectiva, com 

ênfase na ilicitude do facto e na culpa do agente.  

                                                           
2 O rebentamento da conduta de água provocara uma inundação das 

instalações da Autora, causando consequentemente danos nos materiais 

armazenados, a destruição de um muro de suporte em betão armado e da 

vedação em rede que servia de divisão com terreno contíguo, bem como do 

portão de acesso às traseiras do edifício industrial. 
3 Convém relembrar que as autarquias locais foram, mesmo num período de 

“irresponsabilidade do Estado”, consideradas como responsáveis pelos danos por 

elas causados: o princípio da irresponsabilidade aplicava-se apenas ao Estado, 

como entidade soberana, e não a pessoas colectivas menores, como salienta 

DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Volume II, Almedina, 

Coimbra, 2011, 2.ª edição, p. 687.  Aliás, note-se que o Código Administrativo de 

1936-40 veio prever a responsabilidade das autarquias locais em determinadas 

situações (cfr. artigos 366.º e 367.º do mencionado diploma, alterado pelo Decreto 

n.º 48 051 e depois pelos artigos 96.º e 97.º da Lei n.º 166/99, de 18 de Setembro, por 

sua vez expressamente revogados pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro – cfr. 

artigo 5.º do diploma preambular).  
4 Sobre o sistema de pressupostos, por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de 

Direito Civil Português, II, Direito das Obrigações, Tomo III, Coimbra, Almedina, 2010, 

p. 429 e ss, sendo no presente texto seguida uma orientação descritiva dos 

pressupostos da responsabilidade civil, na senda de LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das 

Obrigações, Volume I, Da Constituição das Obrigações, 10.ª edição, Coimbra, 

Almedina, 2013, p. 258 e ss. 
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Ora, sendo este o mais frequente tipo de responsabilidade civil da 

Administração e o que resulta num maior número de arestos5 - e ainda que 

com fundamento diferente da responsabilidade civil tal como regulada no 

Código Civil6 - permite a convocação, como feito pelo STA no acórdão em 

análise, daquele diploma a título de direito subsidiário7. 

                                                           
5 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 719. Aliás, como é sabido, o instituto da 

responsabilidade civil apareceu em primeiro lugar diante de factos ilícitos e que 

provocassem dano, sendo posteriormente alargado a casos de repercussão do 

risco e de danos causados licitamente, como expõe MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 

287, constituindo a imputação delitual - ou seja, a imputação do dano a quem o 

provocou ilicitamente e com culpa - a base dos outros tipos de responsabilidade, 

nomeadamente a responsabilidade pelo risco e pelo sacrifício. Em relação à 

responsabilidade das pessoas colectivas, se já a própria pessoa colectiva 

corresponde a uma criação do Direito, o fenómeno de responsabilização desta 

pelos danos causados pelos seus órgãos ou agentes traduz uma ideia de 

socialização do risco, idem, p. 426. 
6 Cfr., por exemplo, ALEXANDRA LEITÃO, “Duas questões a propósito da 

responsabilidade extracontratual por (f)actos ilícitos e culposos praticados no 

exercício da função administrativa: da responsabilidade civil à responsabilidade 

pública, ilicitude e presunção de culpa”, in Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor 

Jorge Miranda, volume IV, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 43-60. Considerando 

contudo que se trata de um diploma materialmente civil, porquanto os 

pressupostos da responsabilidade civil se lhe aplicam plenamente, salvo algum 

desvio, bem como que o Decreto n.º 48 051 era, substancialmente, Direito privado 

comum, MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 651, concluindo que “não vemos qualquer 

vantagem em, no início do século XXI, engendrar, a propósito da responsabilidade 

civil do Estado, um segundo sistema de responsabilidade civil”, receando um 

tratamento diferente de situações materialmente idênticas consoante se aplique o 

Código Civil ou a Lei n.º 67/2007, o que representaria uma violação do princípio da 

igualdade.  
7 Contudo, deve salientar-se que, antes de recorrer ao Direito Civil, se impõe 

atender aos casos análogos de Direito Administrativo, aos princípios gerais de 

Direito Administrativo e só depois aos princípios gerais de Direito, procurando que 

qualquer remissão para o Direito Civil seja orientada à luz das especificidades da 

actividade administrativa, cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO DE MATOS, 

Direito Administrativo Geral, Tomo I, 2.ª edição, Lisboa, D. Quixote, 2006, p. 86. Esta 

conclusão é, entre outros, confirmada pelo artigo 10.º, n.º 3, da Lei n.º 67/2007, 

analisado infra, que vem mencionar a aplicação dos princípios gerais da 

actividade administrativa, reiterando que as normas de Direito Privado são 

aplicáveis a casos de responsabilidade civil administrativa, desde que não existam 

regras e princípios de Direito Público e que os princípios de Direito Privado aplicáveis 

sejam passíveis de regular as situações administrativas em causa, convertendo-se 

em princípios gerais de Direito (cfr. RUI MEDEIROS, anotação ao artigo 10.º, 

Comentário ao Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 
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3. Antes de entrarmos nesse ponto iremos apenas debruçarmo-nos 

rapidamente sobre uma questão prévia que se colocou no acordão 

recorrido, a da aferição da legitimidade passiva, ou seja, de quem deveria 

ter sido demandado em sede de acção administrativa comum8: o 

município de Gondomar, proprietário da rede de distribuição de água, o 

consórcio que executava o contrato de empreitada para duplicação da 

conduta ou a empresa seguradora para a qual o município transferira, por 

meio de contrato de seguro, a sua responsabilidade por danos causados a 

terceiros em consequência de inundações provocadas por ruptura de 

condutas de água. 

A este respeito, parece pacífico que, tal como foi decidido pelo acórdão 

ora em análise, e contrariamente às pretensões do município, a acção foi 

correctamente proposta contra o município de Gondomar, nos termos do 

artigo 10.º, n.º 1, do CPTA9, reforçado pelo artigo 11.º, n.º 2 do mesmo 

diploma: com efeito, estando em causa uma omissão de uma pessoa 

colectiva pública menor, sendo-lhe exigível um dever de vigilância do 

estado das condutas, nos termos que infra serão analisados, é a autarquia 

                                                                                                                                                                     
demais Entidades Públicas, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013,  p. 285, com 

apoio em SÉRVULO CORREIA). 
8 Nunca é demais salientar que a forma de processo era, à luz do artigo 37.º, n.º 1 

e n.º 2, alínea f) do CPTA,  conjugado com o artigo 4.º, n.º  1, alínea g) do ETAF, a 

acção administrativa comum. 
9 Note-se que não seria aplicável o artigo 10.º, n.º 2, do CPTA, como é 

unanimemente entendido pela doutrina, com base sobretudo na exposição de 

motivos do diploma, cfr. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/CARLOS CADILHA, anotação ao 

artigo 10.º, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª 

edição revista, Coimbra, Almedina, 2007, p. 82, no sentido de a mesma dever ser 

objecto de interpretação restritiva e de se aplicar apenas às situações que 

correspondiam ao recurso contencioso de anulação e à impugnação de normas, 

bem como, depois do CPTA, à condenação na prática de acto devido e 

declaração de ilegalidade por omissão de normas, ou seja, à acção administrativa 

especial e a uma pequena parcela da acção administrativa comum. No sentido 

que este preceito se aplica apenas à acção administrativa especial, MÁRIO ESTEVES 

DE OLIVEIRA/RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, anotação ao artigo 10.º, Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos, Volume I, Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

Anotados, Coimbra, Almedina, reimpressão da edição de Novembro/2004, p. 167. 
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local em causa quem aparece como “parte na relação material 

controvertida”. 

Ora, ainda que as obras estivessem a ser executadas por um consórcio, a 

parte na relação controvertida permanece o município, em cujo património 

se integrava a rede de distribuição da água, e não o consórcio que 

executava a obra. Já a intervenção da seguradora, relativamente à qual a 

responsabilidade fora transferida por contrato de seguro (cfr. ponto 3 da 

matéria de facto), apenas se justificaria a título de intervenção principal, nos 

termos do artigo 320.º, alínea a), do Código de Processo Civil, 

subsidiariamente aplicável10, como resulta do artigo 10.º, n.º 8, do CPTA. 

 

4. Entrando agora na análise específica da existência de uma situação de 

responsabilidade civil da função administrativa por facto ilícito e culposo, 

dúvidas não há que estava em causa uma actuação da Administração no 

âmbito da gestão pública11, isto é, uma actuação da Administração ao 

abrigo de normas de Direito Público e no exercício da função 

                                                           
10 Neste sentido, veja-se o acórdão do STA  de 17/12/2006,  processo n.º 0302/04, 

disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dc540d1177a2a73

48025721700437856?OpenDocument “I – Em acção emergente de responsabilidade 

civil extracontratual de pessoa pública, por acto (ou omissão) de gestão pública, 

pode ser chamada a intervir pessoa jurídica privada, para quem haja sido 

transferida a responsabilidade por contrato de seguro, sem beliscar as regras de 

competência da jurisdição administrativa (…) III – O contrato de seguro transfere 

para a seguradora a responsabilidade do ente público demandado como primitivo 

Réu, pelo que a seguradora passa a ser devedor da mesma obrigação, a 

responsabilidade civil pelo evento danoso, e o seu responsável último, até ao limite 

do valor seguro, pelo que a relação controvertida também lhe respeita – art.º 27.º 

n.º 1 do CPC – e passa a ser nela codevedor (art.º 320.º al. a) do CPC), em virtude 

do que a sua intervenção pode e deve ser admitida, verificados os demais 

requisitos, como intervenção principal provocada”. Note-se que o acórdão em 

análise menciona que o pedido de intervenção principal provocada foi indeferido, 

sendo decidido admitir o chamamento da seguradora a título de intervenção 

acessória, aspecto que não iremos analisar. 
11 Sobre a distinção entre gestão pública/gestão privada, a doutrina é imensa. 

Cfr., entre outros, DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 673  e p. 706 e ss, e MENEZES 

CORDEIRO, op. cit., p. 634 e ss, com exemplos. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dc540d1177a2a7348025721700437856?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dc540d1177a2a7348025721700437856?OpenDocument
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administrativa, ou, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, da Lei n.º 67/2007, “no 

exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam reguladas por 

disposições ou princípios de direito administrativo”, não se tratando de “fins 

meramente instrumentais relativamente à actividade específica de 

prossecução do interesse público que, por lei, lhe incumbe”12.  

Deve especificar-se contudo que a actuação em causa não era 

puramente jurídica. Como ilustrava MARCELO CAETANO, “Quando o Estado 

pelos serviços que institui educa, distrai, constrói, assiste e cura, e produz, 

transporta e distribui bens ou serviços, há sem dúvida uma parte da sua 

actividade que é jurídica (…) mas que se prolonga por outra actividade 

meramente técnica”13 (itálico nosso), ainda que tal não infirme a conclusão 

de que a actividade exercida pela autarquia é praticada ao abrigo de 

prerrogativas de autoridade de direito público. 

É precisamente pelo facto de em causa estar um acto de gestão pública 

que se justifica a submissão do mesmo ao Decreto n.º 48 051 ou, caso a 

acção tivesse sido proposta posteriormente, à Lei n.º 67/2007, e daí resulta o 

particular interesse de analisar se o Tribunal teria seguido o mesmo iter para 

fundamentar a sua decisão caso o diploma aplicável fosse este e não 

aquele. 

 

5. Cumpre salientar desde já que, a nosso entender, não foi devidamente 

destacado no acórdão que estava em causa não uma acção da 

autarquia local, mas antes uma omissão daquela. Tal constatação não 

apresenta especificidades em relação ao Direito Civil14, é certo, mas 

                                                           
12 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 673. 
13 Cfr. MARCELLO CAETANO, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, vol. I, 

6.ª edição (reimpressão), 1972, p. 173. 
14 E, note-se, em relação ao Direito Penal, que influenciou fortemente neste ponto 

– parece - o regime da responsabilidade civil. O estudo da omissão juridicamente 

relevante tem sido, aliás, profusamente estudado no Direito Penal, com importantes 

consequências, entre outros, no domínio da protecção do direito à vida e da 

responsabilidade do médico, cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal - Parte Geral 

- Tomo I - Questões Fundamentais; A Doutrina Geral do Crime, 2.ª reimpressão da 2.ª 
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cumpre relembrar que também em Direito Administrativo o facto voluntário 

que fundamenta (juntamente com os outros pressupostos) a obrigação de 

indemnizar, pode consistir numa acção ou numa abstenção, vulgo omissão 

(cfr. artigo 1.º, n.º 2, da Lei 67/2007). O facto permanece voluntário porque, 

no caso, o município poderia, querendo, ter controlado o estado das 

condutas de água, se tivesse vigiado e fiscalizado adequadamente as 

mesmas15.  

Para a omissão ser juridicamente relevante e apta a fundamentar o 

dever de indemnizar, impunha-se analisar se preexistia um dever de 

actuação, como esclarece o artigo 486.º do Código Civil, o que implicava 

analisar concomitantemente as normas jurídicas aplicáveis ao caso, por 

forma a averiguar se o facto omissivo em causa se assumia relevante e apto 

a fundar um dever de indemnizar – sendo certo que a averiguação dos 

pressupostos no caso de responsabilidade extracontratual do Estado se 

oferece facilitada porquanto a Lei n.º 67/2007 procura definir os mesmos, 

ainda que tal opção se afigure discutível e não exima o intérprete de 

averiguar a conformidade da mesma com a solução dogmaticamente 

mais correcta16. 

 

                                                                                                                                                                     
edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, nomeadamente p. 905 e ss (crimes de 

omissão).  
15 “Por isso, facto voluntário significa apenas, no caso presente, facto 

objectivamente controlável ou dominável pela vontade. Para fundamentar a 

responsabilidade civil basta a possibilidade de controlar o acto ou a omissão; não é 

necessária uma conduta predeterminada”, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em 

Geral – Volume I, reimpressão da 10.ª edição de 2000, Coimbra, Almedina, 2013, p. 

529, bem como MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 437 e ss. 
16 Criticando a opção do legislador em formular definições, cfr. MENEZES CORDEIRO, 

op. cit., p. 649, “O RRCEE meteu-se afoitamente nas definições de ilicitude (9.º) e de 

culpa (10.º): caso único, pois tais noções, essencialmente jurídico-científicas, não 

podem ser formuladas por lei (…). Em suma: os artigos 9.º e 10.º são úteis porque, ao 

incitarem à sua crítica, permitem melhor explicar os pressupostos da 

responsabilidade civil. Mas o ideal teria sido evitá-los”. 
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6. Tal averiguação implica já uma interligação com a verificação do 

requisito da ilicitude – se existia dever de actuação e se o mesmo não foi 

prosseguido, estará em princípio em causa uma conduta ilícita. Vejamos: 

O Decreto n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967, procedia, é certo, a 

uma definição de ilicitude para os efeitos do diploma. Dispunha o artigo 6.º, 

seguindo a doutrina francesa da faute, que “Para os efeitos deste diploma, 

consideram-se ilícitos os actos jurídicos que violem as normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis e os actos materiais que 

infrinjam estas normas e princípios ou ainda as regras de ordem técnica e 

de prudência comum que devam ser tidas em consideração”.  

Já à luz da Lei n.º 67/2007, o preceito correspondente é o artigo 9.º, que 

dispõe que a ilicitude se reconduz a uma acção ou omissão, dos titulares de 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou ainda que infrinjam regras de 

ordem técnica ou deveres objectivos de cuidado e de que resulte a ofensa 

de direitos ou interesses legalmente protegido17. 

O acórdão em análise veio, por sua vez, concluir que “a ilicitude, por via 

de regra, está associada à culpa e, por isso, a mesma só será relevante 

quando essa reunião ocorrer”. Sabemos que não é sempre assim, mas no 

que se refere à imputação delitual, base do sistema de responsabilidade 

civil, a mesma procede, tornando-se ainda mais pertinente no caso, 

                                                           
17 O artigo 9.º representa, pois, um avanço em relação ao artigo 6.º do Decreto n.º 

48 051, na medida em que este não fazia uma menção directa a acções e 

omissões nem a  “deveres objectivos de cuidado”, salientando que não basta 

haver violação destes, impondo-se concomitantemente que a mesma acarretasse 

a violação de direitos ou interesses legalmente protegidos, ainda que se pudesse 

chegar já a esta mesma solução por interpretação do artigo 2.º do diploma. Como 

salienta MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, anotação ao artigo 9.º, Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 

Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013, p. 241 “o presente artigo 9.º procede, 

pois, neste domínio, a uma clarificação, esclarecendo que a mera violação, por 

parte da Administração Pública, das normas ou deveres objectivos de conduta que 

se lhe impõem não constitui, só por si, um ilícito civil. Para que isso suceda, é ainda 

necessário que da violação dessas regras resulte a ofensa dos direitos ou interesses 

de outrem”. 



RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

- Anotações de Jurisprudência 

 

125 

porquanto o dever de vigilância que no caso competia ao município de 

Gondomar resultava, claramente, do “delito tipificado”18 do artigo 493.º, n.º 

1, do Código19, artigo que se refere  à culpa, mas abrange, parece, 

também a ilicitude e ainda a causalidade20. 

O mencionado artigo, referente aos danos causados por coisas, animais 

ou actividades, dispõe no seu n.º 1 que “Quem tiver em seu poder coisa 

móvel ou imóvel, com o dever de a vigiar, e bem assim quem tiver assumido 

o encargo da vigilância de quaisquer animais, responde pelos danos que a 

coisa ou os animais causarem, salvo se provar que nenhuma culpa houve 

da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que 

não houvesse culpa sua” (itálicos nossos), subjacendo-lhe uma lógica de 

que aquele que contribui para a existência de uma situação de especial 

perigo deve, ocorrendo danos, realizar o que seja necessário para o 

                                                           
18 MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 436. Cfr. também sobre o princípio da culpa MENEZES 

LEITÃO, op. cit., p. 290 e ss, nomeadamente para este caso, p. 293. 
19 Note-se que nem sempre o STA entendeu ser aplicável à responsabilidade civil 

da Administração a presunção de culpa decorrente do artigo 493.º, n.º 1, do 

Código Civil. A este próposito, salienta-se o acórdão de 16-05-1995, processo n.º 

036463, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb3909f1b9fcb73c8

02568fc003985f7?OpenDocument e anotado criticamente por MARIA JOSÉ RANGEL 

DE MESQUITA, “Presunção de Culpa das Autarquias Locais: um imperativo do dever 

de boa administração – Anotação ao Ac. do STA de 16.5.1995, P. 36 463”, in 

Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 10, 1998, pp. 3-10  e que vem estabelecer 

que “I- Nas acções de responsabilidade civil extracontratual da Administração por 

facto ilícito e culposo, não funciona a presunção de culpa prevista no n. 1 do art. 

493 do Código Civil”. Porém, a jurisprudência do STA inverteu-se e é entendimento 

uniforme, desde há uns anos, cfr. acórdão do STA de 20.03.2002, processo n.º 

045831, que “É aplicável à responsabilidade civil extracontratual das autarquias 

locais por factos ilícitos culposos praticados no exercício de gestão pública a 

presunção de culpa estabelecida no nº 1 do artigo 493º do Código Civil”, 

conclusão reiterada no acórdão de 03-10-2002, processo n.º 045160, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931

/b7e524f905bc18c680256c4d004dbcf0?OpenDocument. 
20 MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 465.  

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb3909f1b9fcb73c802568fc003985f7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb3909f1b9fcb73c802568fc003985f7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b7e524f905bc18c680256c4d004dbcf0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b7e524f905bc18c680256c4d004dbcf0?OpenDocument
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eliminar, traduzindo pois um caso daquilo a que a doutrina civilista chama 

“deveres do tráfego”21. 

 

7. Ora, o acórdão em análise vem seguir a linha jurisprudencial do STA que 

entende ser aplicável à responsabilidade civil do Estado o artigo 493.º, n.º 1, 

do Código Civil. Recorde-se que os argumentos invocados pela 

jurisprudência para a não aplicação deste artigo estavam relacionados 

com a remissão feita pelo art. 4º do Decreto nº 48051 para o disposto no 

artigo 487º do Código Civil não contemplar, por sua vez, qualquer remissão 

para a norma contida no artigo 493º. Porém, como dispôs o acórdão n.º 

045831, já citado, “não aplicar o nº 1 do artigo 493º conduziria a um 

tratamento desigual, sem motivo plausível, em matéria de prova dos entes 

públicos e dos particulares, no domínio da responsabilidade civil”22. 

                                                           
21 Cfr. MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 571 e ss, “em certos casos, os danos poderiam 

sobrevir, de modo adequado e merecedor de censura jurídica, não apenas de 

acções mas, também, de omissões (…) eles surgem quando alguém crie ou 

controle uma fonte de perigo: cabem-lhe, então, as medidas necessárias para 

prevenir ou evitar os danos”, vindo a autonomizar, na p. 574 da mesma obra, a 

responsabilidade do Estado - ou seja, os danos causados por coisas sob controlo 

público – como exemplo. Sobre o dever de vigilância e segurança face a uma 

fonte de perigos, cfr. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, op. cit., p. 944 e ss e, em especial 

sobre o dever de fiscalização de fontes de perigo no âmbito de domínio próprio, p. 

946. O autor refere, a p. 947, que a Zustandshaftung (responsabilidade pela 

situação) implica que o proprietário ou possuidor de coisas, instrumentos, máquinas, 

esteja obrigado a controlar os perigos que delas provêm e a impedir, em 

consequência, que se produzam danos em bens jurídicos alheios. Cfr. ainda a este 

propósito MENEZES LEITÃO, op. cit., p. 259. 
22 E, no mesmo sentido, os acórdãos de 25.10.2000, processo n.º 37.510, disponível 

em  

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/985e7fc8d59a1ac

d802568fc0039c3d5?OpenDocument 

e de 27.04.1999, processo n.º 41.712, disponível em  

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35

fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7af1c495e1d54db0802568fc0039e2d0?OpenDo

cument. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/985e7fc8d59a1acd802568fc0039c3d5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/985e7fc8d59a1acd802568fc0039c3d5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7af1c495e1d54db0802568fc0039e2d0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7af1c495e1d54db0802568fc0039e2d0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7af1c495e1d54db0802568fc0039e2d0?OpenDocument
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Aliás, como exemplarmente expôs a este propósito o acórdão do STA de 

29.04.1998, processo n.º 3646323, “os pressupostos da responsabilidade 

extracontratual, por actos de gestão pública, são os mesmos que a lei civil 

consagra para aquela responsabilidade decorrente de actos de gestão 

privada. Nada se refere sobre o relevo da omissão (artigo 486.º) 

imputabilidade (artigo 488.º), indemnização por pessoa não imputável 

(artigo 489.º) dos autores instigadores e auxiliares (artigo 490.º), das pessoas 

obrigadas à vigilância de outrem (artigo 491.º), dos danos causados por 

edifícios ou outras obras (artigo 492.º), danos causados por coisas, animais 

ou actividades (artigo 493.º), limitação da indemnização no caso de mera 

culpa (artigo 494.º), indemnização a terceiros em caso de morte ou lesão 

corporal (artigo 495.º) e danos não patrimoniais (artigo 496.º) – tudo rubricas 

que o Código Civil contempla na secção V, subsecção I, na 

responsabilidade por factos ilícitos. E idêntica omissão se verifica sobre o 

nexo de causalidade entre o facto e o evento (artigos 483.º a 563.º), sobre o 

ónus da prova da culpa e presunções legais desta (artigos 493.º, n.º 1, 342.º 

e 350.º), obrigação de indemnização (artigos 562.º e seguintes) etc. (Cfr. 

acórdão de 13 de Março de 1986, Acórdãos Doutrinais n.º 305, pág. 624). 

Assim, na regulamentação do Decreto-Lei n.º 48 051 não se desenha o 

quadro normativo completo da responsabilidade civil dos entes públicos, 

incluindo o das autarquias locais (sublinhado nosso). E embora se admita a 

especificação do regime da obrigação emergente da gestão pública 

através dos preceitos legais expressos no Decreto-Lei n.º 48 051, no mais a 

responsabilidade por actos ilícitos é um instituto unitário (cfr. o citado 

acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 13 de Janeiro de 1986). 

Daí que na falta de disposições especiais e não obstante não haver no 

Decreto-Lei n.º 48 051 uma norma geral remissiva para o Código Civil, se 

dever aplicar à responsabilidade por gestão pública as normas constantes 

                                                           
23 Disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2a36ed22fdf448ef8

02568fc0039de0f?OpenDocument 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2a36ed22fdf448ef802568fc0039de0f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2a36ed22fdf448ef802568fc0039de0f?OpenDocument
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do Código Civil que não colidam com o que directa ou indirectamente 

emerge do Decreto-Lei n.º 48051. Conclusão, aliás, a que não poderia 

deixar de se chegar, mercê, também, do recurso à integração de lacunas 

nos termos do artigo 10.º do Código Civil. 

De resto e no que respeita à aplicação do disposto no artigo 493.º, n.º 1, 

do Código Civil à responsabilidade civil extracontratual por gestão pública, 

tal como se diz no acórdão fundamento, resulta do próprio Decreto-Lei n.º 

48 051 que no seu artigo 4.º, n.º 1, remete para o artigo 487.º do Código Civil 

em matéria de apreciação de culpa dos titulares dos órgãos e agentes. 

E não obstante, como se diz no acórdão recorrido, só o n.º 2 daquele 

artigo 487.º se referir à apreciação da culpa, a verdade é que a remissão é 

feita para todo o artigo 487.º pelo n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 48 

051, como de igual modo o n.º 2 do mesmo artigo 4.º se reporta a todo o 

artigo 497.º 

Assim, há que convir que a remissão do artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

48 051 abrange também o n.º 1 do artigo 487.º do Código Civil. 

Daí que, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual dos entes 

públicos por acto ilícito de gestão pública, incumba ao lesado provar a 

culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal. 

Presunção legal esta que será não só a que eventualmente vier expressa 

no Decreto-Lei n.º 48 051, como a que constar do Código Civil, em matéria 

não regulada por aquele diploma e que não colida com os princípios nele 

acolhidos. 

Assim não se vislumbram no caso da responsabilidade civil 

extracontratual por acto ilícito de gestão pública razões justificativas para a 

não aplicação do regime que se consagra no artigo 493.º, n.º 1, para o 

caso das coisas públicas, a sua guarda e vigilância caber nas atribuições 

da pessoa colectiva pública, como é o caso dos autos (...). É que no artigo 

493.º, n.º 1, do Código Civil não se consagra um regime para «coisas 

especialmente perigosas» mas um «princípio geral» de que pelos danos 
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causados por coisas (móveis ou imóveis) a responsabilidade é mais rigorosa 

do que segundo as regras gerais dessa mesma responsabilidade. 

Estabelece-se uma presunção de culpa por parte de quem tem a seu 

cargo a vigilância das coisas, com excepção à regra do n.º 1 do artigo 

487.º do Código Civil, mediante a inversão do ónus da prova, porquanto o 

dono da coisa deve saber, como ninguém, se foi cauteloso na guarda e na 

vigilância dessa mesma coisa, sendo certo, que, assim, se não afasta o 

princípio de que se está perante responsabilidade por culpa e não 

objectiva ou por risco. 

Não se aplicar este preceito, como se diz no acórdão fundamento, aos 

casos de responsabilidade civil extracontratual dos entes públicos suscitaria 

sempre o reparo de se não ver razão para desigual tratamento, em matéria 

de prova, relativamente aos danos causados por coisas móveis ou imóveis 

que os entes públicos ou privados têm em seu poder com o dever de as 

vigiar.”  

 

8. A convocação do artigo 493.º, n.º 1, como fundamento para decidir que 

a Ré era responsável pelo pagamento dos prejuízos verificados nos 

armazéns da Autora (por lhe competir zelar pela manutenção, segurança e 

modo de funcionamento da rede de abastecimento de água na medida 

em que era proprietária da mesma, o que implicava desenvolver todas as 

acções ao seu alcance para cumprir o dever de vigilância que sobre ela 

incumbia24, assumindo este um intuito de projecção e visando proteger 

terceiros25), leva à conclusão que os pressupostos da ilicitude e da culpa no 

                                                           
24 Cfr. a este propósito PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil – Anotado – 

Volume I, reimpressão da 4.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 495, “No n.º 

1 estabelece-se uma importante restrição da responsabilidade. Esta só existe se a 

pessoa que tem em seu poder a coisa móvel ou imóvel (…) está obrigada a vigiá-

la”. 
25 MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 583. 
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caso sub judice, como salienta o acórdão, aparecem interligados26. Aliás, o 

regime da responsabilidade civil extracontratual traçado pela Lei n.º 

67/2007, embora distinga e defina os pressupostos  em causa, acaba por 

levar também à inevitabilidade de análise cruzada dos mesmos27. 

Era patente que em causa estava uma violação de um dever objectivo 

com fonte legal – ou seja, uma situação de ilicitude por via de uma 

ilegalidade28 - que culminou na ofensa de direitos do proprietário dos 

armazéns confinantes à passagem da conduta em causa (dimensão 

subjectiva da ilicitude29): a omissão do município de Gondomar em fiscalizar 

                                                           
26 “Não se podendo, pois, falar de autonomização da ilicitude relativamente à 

culpa em sede de responsabilidade civil extracontratual, importa analisar se o 

comportamento da Ré infringiu as normas legais ou regulamentares e as regras de 

cuidado a que devia obediência e, ocorrendo essa infracção, se ela se deveu a 

razões juridicamente reprováveis”. Também neste sentido, cfr. por exemplo o 

acórdão do STA de 06.05.2010, processo n.º 0412/09, já mencionado, que concluiu 

que “II - Embora os pressupostos "ilicitude" e "culpa" (imputação objectiva e 

subjectiva do facto ao lesante) sejam em si mesmos realidades distintas, sucede 

que, face à definição ampla de ilicitude constante daquele art. 6º, se torna difícil 

estabelecer uma linha de fronteira entre ambos os elementos, assumindo a culpa o 

aspecto subjectivo da ilicitude”. 
27 Atente-se que, mesmo nas anotações aos artigos em causa, nomeadamente 

ao artigo 9.º, os respectivos comentadores não conseguem deixar de analisar o 

pressuposto da ilicitude sem referência ao da culpa, cfr. RUI MEDEIROS, Comentário 

ao Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades 

Públicas, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2013, p. 242 e ss, salientando um 

predomínio da ilicitude sobre a culpa e, apoiado na doutrina civilística 

(nomeadamente MENEZES CORDEIRO), a constatação que, na presença de ilicitude 

por violação de normas de protecção, a culpa assume uma forma mais aderente à 

própria ilicitude e a causalidade é moldada sobre o escopo da norma violada. 

Como dispõe MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 589, “a presunção de ‘culpa’, com a 

relativa indiferenciação a que conduz entre culpa e ilicitude e a especial 

configuração da causalidade que implicam constituem um toque ‘contratual’”, 

sugerindo estar aqui, a ser admitida, uma terceira via da responsabilidade civil e, a 

p. 649 da mesma obra, que “A culpa é um juízo de valor. Induz-se, mas não se 

‘presume’ (10.º/2 e 3!). As ‘presunções’ de culpa civil são, consabidamente, 

presunções de factos indutores de culpa e de ilicitude”. 
28 Cfr. CARLOS CADILHA, anotação ao artigo 9.º, Comentário ao Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos, op. cit., p. 180 e anotação ao artigo 9.º em Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas 

Anotado, Coimbra, Coimbra Editora, 2.ª edição, 2011, p. 244. 
29 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, anotação ao artigo 9.º, Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Pública, op. 

cit., p. 254 e ss, na medida em que “a mera violação, por parte da Administração 

Pública, de normas ou deveres objectivos de cuidado não constitui, só por si, um 
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devidamente o estado da rede de distribuição de água, como lhe era 

imposto, implicou, entre outros, a violação do direito de propriedade de 

terceiros.  

Sendo inegável que existia um dever de vigilância que impendia sobre o 

proprietário da rede de distribuição de água este dever, ainda assim, como 

bem salientou o acórdão, “não comporta[va] a obrigação de representar 

todos os riscos que a coisa pode provocar mas, apenas e tão só, os riscos 

prováveis visto ser virtualmente impossível prevenir todos os riscos e é 

excessivo crer-se que só pela eliminação completa de todos eles se 

observaria um tal dever (V). Porém, tratando-se da possibilidade de uma 

conduta de água rebentar quando está a ser alvo de obras, dúvidas não 

existem que o risco era previsível ‘e até provável’ (VI), pelo que se impunha 

que o município o representasse e prevenisse”. 

 

9. Perante a análise do pressuposto da ilicitude até aqui realizada, impõe-se 

atender agora à verificação do pressuposto referente à culpa, como já 

salientado30.  

A este respeito, convém relembrar que, em continuidade com o regime 

anterior, a existência de um acto ilegal (ou seja, um acto que viole as 

normas legais e regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis) envolve 

uma presunção de culpa, dificilmente ilidida31. A associação de uma 

                                                                                                                                                                     
ilícito civil. Para que isso suceda, é ainda necessário que dessa violação resulte a 

ofensa de direitos ou interesses de outrem”, assumindo-se, no entendimento do 

autor, como “elemento agregador do heterogéneo conjunto de situações de 

violação de deveres”. 
30 Aliás, note-se que, como salienta MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 584, “também 

aqui a ‘presunção de culpa’ é uma presunção de ilicitude, isto é: perante os danos, 

postula-se ter havido inobservância do dever de vigiar”. 
31 Atente-se, por exemplo, ao acórdão do STA de 09.10.2012, processo n.º 565/12, 

que claramente dispõe que “II - No regime fixado pelo DL nº 48051 de 21 de 

Novembro de 1967, na prática de actos administrativos ilegais, anulados por 

violação de normas legais ou regulamentares o elemento culpa dilui-se na ilicitude, 

assumindo a culpa o aspecto subjectivo da ilicitude”, disponível em  
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presunção de culpa à prática de um acto jurídico ilegal veio obter, note-se, 

também consagração legal expressa no artigo 10.º, n.º 2, da Lei n.º 

67/200732.  

Tal significa que, operando uma inversão do ónus da prova, em vez do 

princípio geral decorrente do artigo 487.º, n.º 1, de que é ao lesado que 

incumbe provar a culpa do autor da lesão, aplicar-se-ia o artigo 344.º, n.º 1 

do Código Civil: é ao lesante que incumbe provar que agiu sem culpa33, 

sendo aquela ilidível, permitindo-se à Administração ilidir a presução, se 

demonstrar que agiu sem culpa (artigo 350.º, n.º 2, do Código Civil) – o que 

precisamente não ocorreu no caso objecto do acórdão em análise34, como 

veremos de seguida. 

Ora, mesmo que alguma doutrina saliente que desta forma o legislador 

se veio afastar do regime francês da faute35, ao divisar ilicitude e culpa, 

certo se torna que cumpre ainda avaliar se houve uma violação de normas 

a que a pessoa colectiva em causa estivesse vinculada e atendendo ao 

caso, valorar se “nas concretas circunstâncias do caso, a observância de 

tais normas era exigível ao agente, em termos de poder e dever formular 

um juízo de censura, do ponto de vista da sua culpabilidade, pelo facto de 

não as ter observado” 36. Como vem defender o acórdão em análise “Essa 

                                                                                                                                                                     
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7bdd7ea50f23fd3d

80257a9c0054291d?OpenDocument. 
32 Para críticas a esta consagração legal de culpa leve, cfr. ALEXANDRA LEITÃO, op. 

cit, pp. 55-60. 
33 Como refere MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 475, “na indagação da culpa, há que 

recorrer a todos os indícios admitidos em Direito, para determinar o sentido da 

actuação do agente. Esse processo indagatório pode ser mais ou menos 

complicado; o Direito, para facilitar o funcionamento da imputação delitual, 

estabelece um regime de presunções, forma de distribuir o ónus da prova da culpa, 

isto é, o encargo de demonstrar a sua existência”.  
34 Já que o município não conseguiu alegar nem provar que tinha empregue 

todos os esforços e adoptado as medidas adequadas, de uma forma sistemática e 

continuada - como vem entendendo o STA - para evitar a ocorrência dos danos 

em causa em virtude do rebentamento da conduta. 
35 Cfr. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, anotação ao artigo 9.º, Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, op. 

cit., p. 245. 
36 Idem. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7bdd7ea50f23fd3d80257a9c0054291d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7bdd7ea50f23fd3d80257a9c0054291d?OpenDocument
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ilicitude – que, na prática, se traduz na negação dos valores tutelados pela 

ordem jurídica (A. Varela “Das Obrigações em Geral, 3.ª ed., vol. I, pg. 483), 

só é, porém, relevante se estiver associada a uma conduta censurável, isto 

é, estiver associada à culpa (…) quando decorrer de um comportamento 

que podia e devia ter sido evitado e que só não o foi por razões 

merecedoras de censura”. 

10. Neste aspecto a Lei n.º 67/2007 vem inovar fortemente face ao Decreto 

n.º 48051. Enquanto que este último estabelecia, no seu artigo 2.º, que 

haveria responsabilidade por actos ilícitos “culposamente praticados”, o nº 

4 limitava-se a remeter a apreciação da culpa para o artigo 487.º do 

Código Civil. O acórdão sub judice, ao aplicar este diploma, teve de 

recorrer, assim, ao regime de Direito Civil previsto no Código Civil, 

nomeadamente no artigo 487.º, n.º 1, atendendo ao critério do bonus pater 

familias para atestar a regra de que cabe ao lesado provar os elementos 

constitutivos da situação de responsabilidade37. Aplicando o regime 

civilístico, entendeu ainda, como já referido, ser aplicável a presunção de 

culpa decorrente do artigo 493.º do Código Civil, inserindo-se pois na linha 

jurisprudencial atrás explanada que entende serem abrangidas pela 

remissão para o artigo 487.º do Código Civil também os delitos 

especificados no Código e as presunções de culpa a eles inerentes. 

Ora, o actual Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e demais Entidades Públicas vem especificar e trazer para o regime 

                                                           
37 A ratio do preceito, como salienta MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 392, é a 

imposição de haver uma limitação de responsabilidade, porquanto “num mundo 

de contactos intensivos e a todos os níveis, qualquer pessoa pode, ad nutum, ser 

confrontada com danos alegadamente provocados a terceiros”. A repartição do 

ónus da prova já resultaria, em todo o caso, do artigo 342.º, n.º 1. Refere CARLOS 

CADILHA, Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais 

Entidades Públicas Anotado, op. cit., p. 197, que a extensão da remissão para o n.º 

2 do artigo 487.º do Código Civil foi operada por via jurisprudencial, assim 

permitindo estender ao regime da responsabilidade civil da Administração as 

diversas modalidades de presunção de culpa previstas nas disposições dos artigos 

491.º e seguintes do Código Civil, e especificamente a culpa in vigilando a que se 

referia o artigo 493.º, n.º 1”. 
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da responsabilidade os padrões cuja violação comportam uma censura do 

agente, ao estabelecer que “a culpa dos titulares de órgãos, funcionários 

ou agentes deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja razoável 

exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um titular de um 

órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor”, (artigo 10.º, n.º 1), 

substituindo assim o critério do bom pai de família - ele próprio um critério de 

culpa em abstracto38 - por um critério adaptado às especificidades da 

actividade administrativa, por referência ao agente zeloso e cumpridor39. 

Ao facto ilícito tem portanto de acrescer uma censura à conduta da 

Administração, ainda que “com uma tendência, especialmente reforçada 

no novo regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e 

demais entidades públicas, para uma objectivação/simplificação da 

apreciação da culpa40. 

 

11. Mas a principal inovação da Lei n.º 67/2007 com repercussões no 

acórdão – no iter decisivo, embora não importando alterações na 

conclusão a que o tribunal chegou, reitere-se – consiste na consagração, 

por via do n.º 3 do artigo 10.º, de uma associação de presunção de culpa 

leve ao incumprimento de deveres de vigilância. 

Assim, se dúvidas ainda houvesse que o artigo 493.º, n.º 1, do Código 

Civil, seria aplicável também ao regime da responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entidades públicas, as mesmas 

desaparecem perante a consagração expressa, no referido artigo 10.º, n.º 

3, de uma presunção legal de culpa41, o que resulta numa expressa 

                                                           
38 Cfr. RUI MEDEIROS, anotação ao artigo 10.º, Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, op. 

cit., p. 274. 
39 Para as críticas a esta construção, RUI MEDEIROS, op. cit., p. 275 e ss. 
40 RUI MEDEIROS, anotação ao artigo 10.º Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, op. 

cit., p. 266. 
41 Cfr. CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado 

e Demais Entidades Públicas Anotado, op. cit., “A admissibilidade de presunção 
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consagração de culpa in vigilando na lei, ainda que a mesma já fosse 

admitida anteriormente pela jurisprudência42 enquanto princípio geral de 

responsabilidade civil também aplicável ao Estado e demais entidades 

públicas43.  

Ou seja, se o caso fosse julgado à luz da Lei n.º 67/2007, e não do Decreto 

n.º 48 051, a justificação da solução encontrada passaria obrigatoriamente 

pela invocação do artigo 10.º, n.º 3 e, por essa via, do artigo 493.º, n.º 1 do 

Código Civil e não, como foi feito pelo acórdão em análise, do artigo 4.º, n.º 

1, do Decreto n.º 48 051 e, por essa via, do critério geral do artigo 487.º, n.º 1, 

do Código Civil, seguindo-se a invocação do artigo 493.º, n.º 1 como forma 

de afastamento da regra geral de ónus da prova, dada a existência de 

uma presunção legal de culpa aplicável ao caso.  

 

12. Ora, não há dúvida que se aplica neste caso uma inversão do ónus de 

prova relativamente ao pressuposto da culpa (pressuposto essencial para 

verificação de uma situação de responsabilidade civil extracontratual, 

recorde-se), enquanto decorrência de um dever de vigilância legalmente 

previsto, ou, como refere o acórdão “e na presunção de que, tendo estes 

provocado danos, isso resultou do incumprimento desse dever ou do seu 

deficiente cumprimento (o que tem a ver com a ilicitude) e no facto disso 

                                                                                                                                                                     
«por aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil», parece implicar a 

remissão para o artigo 493.º, n.º 1, do Código Civil, significando que a presunção 

funciona no tocante a danos causados por coisas, animais ou actividades 

relativamente aos quais uma pessoa colectiva pública tenha o dever de vigilância” 

e também RUI MEDEIROS, anotação ao artigo 10.º, op. cit., p. 284, “o conteúdo útil do 

preceito reside na consagração expressa da aplicabilidade no âmbito da 

responsabilidade civil da Administração por factos ilícitos das presunções de culpa 

associadas ao incumprimento de deveres de vigilância previstas no Código Civil”. 
42 Mais discutível, mas sem relevo para o acórdão em análise, é se o artigo 10.º, n.º 

3 pretendeu também operar uma remissão para outros casos de presunção de 

culpa previstos no Código Civil, nomeadamente aqueles regulados no artigo 492.º 

(em sentido negativo, CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, op. cit., p. 206). 
43 Cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Responsabilidade Civil 

Administrativa - Direito Administrativo Geral - Tomo III, Lisboa, D. Quixote, 2008, p. 28.  
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se ter ficado a dever à forma reprovável como o lesante o encarou já que 

teve a possibilidade de o cumprir correctamente e não o fez (o que permite 

formular o juízo de censura em que se traduz a culpa)”. 

Aplicado ao caso, a existência de uma presunção de culpa leve não 

significa contudo “que o dever de vigilância se destina a impossibilitar a 

ocorrência de todo e qualquer perigo, mas apenas daqueles que segundo 

as regras de causalidade seriam susceptíveis de produzir um dano 

indemnizável44”. O fundamento da mesma, enquanto tradução de uma 

situação de deveres no tráfego, como já mencionado, consiste em procurar 

equilibrar a dificuldade probatória por parte do lesado numa situação 

como a dos autos (estava em causa, relembre-se, um acto omissivo ilícito) e 

o dever de boa administração, impondo-se a aplicação do regime de 

Direito Privado de inversão do ónus da prova45, cabendo ao lesante provar 

a ausência de culpa46. 

Perante este circunstancialismo, ao município impunha-se assim provar 

“que agiu correctamente na forma como providenciou a manutenção e 

segurança da rede de distribuição de água a seu cargo e que, por isso, o 

rebentamento da conduta ocorreu por motivos que lhe escaparam e que 

não podia evitar”. Dito de outra forma, para ilidir a presunção de culpa, o 

município teria de provar que não houve culpa da sua parte, ou seja, que 

não houve deficiente cumprimento das normas relativas à manutenção das 

condições de operacionalidade e segurança da rede de abastecimento, 

ou que os danos sempre se produziriam, mesmo sem culpa da ré47.  

                                                           
44 Cfr. CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado 

e Demais Entidades Públicas Anotado, op. cit., p. 205 e a jurisprudência aí 

mencionada, com especial relevo para a nota de rodapé n.º 342. 
45 Idem. 
46 Cfr. MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. 588. Também MENEZES LEITÃO, op. cit., p. 260 “De 

acordo com essa doutrina, sempre que alguém possui coisa ou exerce actividade 

que se apresentam como potencialmente susceptíveis de causar dano a outrem, 

tem o dever de tomar as providências adequadas a evitar a ocorrência de dano, 

podendo responder por omissão se não o fizer”.  
47 Ou, como vem dizer o acórdão, “a Ré só poderá evitar a sua condenação se, 

por um lado, se considerar provado que vigiou devidamente o estado e a 
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13. No caso sub judice, o STA entendeu - confirmando a sentença do TAF do 

Porto - que o município de Gondomar não conseguiu demonstrar a 

ausência de culpa (recorde-se que este veio invocar que, sendo o tempo 

de vida útil de uma rede de distribuição de água como aquela de 50 anos, 

e tendo apenas decorrido 23 aquando do rebentamento, o estado da rede 

não poderia ser considerado em mau-estado, bem como que 

disponibilizara uma equipa técnica de acompanhamento e que estaríamos 

sempre perante circunstâncias excepcionais, nomeadamente “a execução 

das obras de duplicação de condutas daquela rede e a abertura de valas 

e os correspondentes movimentos de terra”48). 

O acórdão vem, na parte final, concretizar os riscos que deveriam ser 

representados pelo município, enquanto titular de um dever de vigilância. 

De acordo com o STA, o dever de vigilância significava, no caso, 

“acompanhar e fiscalizar aquelas obras por forma a que as mesmas não 

pudessem determinar a produção de quaisquer prejuízos. Dever esse que 

                                                                                                                                                                     
segurança da referida rede – isto é, que não praticou qualquer acto ilícito – e, por 

outro, que não lhe era exigível outro comportamento para além daquele que 

observou – isto é, que nenhuma culpa houve da sua parte e que os danos sempre 

ocorreriam”. Neste sentido, cfr. também acórdão do STA de 26-03-2009, processo n.º 

1094/08, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a6116eaf6bcfe3d6

8025758c0050d5e5?OpenDocument e o acórdão do STA de 29-06-2005, processo 

n.º 566/04, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f55d76cf338eda0e

8025703d004c4c10?OpenDocument, no sentido de que cabe “ao autor da lesão a 

prova principal de que não teve qualquer culpa no acidente gerador dos danos, 

bem como a de que empregou todas as providências exigidas pelas 

circunstâncias, adequadas a evitar o acidente, ou de que este se deveu a caso 

fortuito ou de força maior só por si determinante do evento danoso”. Cfr. ainda o 

acórdão de 09-07-2009, processo n.º 1103/08, disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8eb58aff

28d531b4802575f60055a1c6?OpenDocument. 
48 O que, contudo, não era fundamento para invocar a verificação de qualquer 

caso fortuito, em consonância, note-se, com jurisprudência do STA, como o 

acórdão de 16-03-2004, processo n.º 40/04, que vem definir caso fortuito como 

“uma situação anormal, imprevisível, que escapa ao domínio do agente”. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a6116eaf6bcfe3d68025758c0050d5e5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a6116eaf6bcfe3d68025758c0050d5e5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f55d76cf338eda0e8025703d004c4c10?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f55d76cf338eda0e8025703d004c4c10?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8eb58aff28d531b4802575f60055a1c6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8eb58aff28d531b4802575f60055a1c6?OpenDocument
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lhe exigia analisar se elas poderiam causar perigo e, prevendo esse perigo, 

que a obrigava a tomar todas as medidas indispensáveis à sua remoção49”.  

Sendo certo que não era exigível que o município representasse todos os 

riscos que a realização de obras na conduta poderia acarretar, “mas tão só 

os riscos prováveis”, “o rebentamento de uma conduta de água quando a 

mesma está a ser sujeita a obras é um risco previsível e, até provável, pelo 

que se exigia que a Recorrente o representasse e o prevenisse”50.  

Portanto, o facto de ser um terceiro a executar a obra não 

exonerava o município, no entender do Tribunal, do seu dever de 

permanente vigilância, nos termos já expostos, pelo que, das alegações 

                                                           
49  Cfr. acórdão em análise.  
50 Apoiando-se a este propósito no acórdão do STA de 29-01-2009, processo n.º 

966/08, no sentido de que “O que aos entes públicos se exige é que representem 

todos os riscos prováveis e, de entre os demais possíveis, os que, por não serem 

extraordinários ou fortuitos, ainda pudessem caber nas expectativas de um 

avaliador prudente (vd. os arts. 4.º, n.º 1, do DL n.º 48.051, de 21/11/67, e 487.º, n.º 2, 

do Código Civil); e, em seguida, exige-se que tais entes previnam os riscos 

representados, desde que não haja motivos logísticos ou orçamentais que, «ab 

extra», o impossibilitem”. Também o acórdão de 05-12-2007, processo n.º 655/07, 

disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8

e003ea931/351e8cbbc44e7c7e802573c600573b70?OpenDocument vem elucidar o 

ónus que impendia sobre o município, ainda que a propósito de um caso de 

sinalização da via pública, ao estabelecer que  “Tal ónus não se apresenta como 

excessivo ou desproporcionado para o Réu uma vez que se trata da prova de 

factos positivos, sendo que o cumprimento do dever de fiscalizar o estado e 

funcionamento da coisa constitui facto inerente à organização e desenvolvimento 

da actividade do ente público, cuja demonstração em juízo está ao seu alcance, 

em regra por meios probatórios extraídos dos seus próprios serviços. 

III - Sendo o acidente causado por deficiente funcionamento da sinalização 

luminosa existente no local em que se registou, a presunção de culpa só ficaria 

ilidida com a prova do adequado cumprimento por parte da ré, relativamente a tal 

sinalização luminosa, de todas as obrigações de manutenção e vigilância, de 

forma a assegurar o seu regular funcionamento, ou pela prova de o acidente ser 

imputável ao próprio lesado ou a terceiro concretamente identificado, ou causado 

por caso fortuito ou de força maior”. No tocante à queda de uma árvore, como 

dispõe o acórdão de 11-03-2011, processo n.º 70/10,  disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3344d02571faab82

802576e8003df936 “o réu elide a presunção de culpa se demonstrar ter procedido a 

uma fiscalização adequada do arbóreo municipal, mas elide-a, igualmente, se 

provar que a queda da árvore que atingiu a autora se deveu a ocorrências 

anormais e imprevisíveis que sempre provocariam o dano sem culpa sua, ou, como 

se vê na lei, “que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse 

culpa sua”. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/351e8cbbc44e7c7e802573c600573b70?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/351e8cbbc44e7c7e802573c600573b70?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3344d02571faab82802576e8003df936
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3344d02571faab82802576e8003df936


RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

- Anotações de Jurisprudência 

 

139 

apresentadas, o entendimento da Recorrente de que fora um terceiro por 

ela contratado a executar as obras não a eximia, ainda assim, do 

mencionado dever de fiscalização, não tendo logrado ilidir a presunção de 

culpa decorrente do artigo 493.º, n.º 151, impondo-se a consequente 

responsabilização perante ocorrência dos mencionados danos previsíveis e 

prováveis. 

 

                                                           
51 Ou seja, para ilidir a presunção teriam de estar em causa circunstâncias 

anormais ou imprevisíveis, como sucedeu, por exemplo, no acórdão do STA de 02-

04-2008, processo n.º 958/07, em que não se provou que determinado muro, 

propriedade de autarquia local, ruiu devido a falta de conservação - provou-se 

que o muro não denotava, para um indivíduo comum, que estivesse em vias de ruir 

ou desmoronar e que, no dia em que ocorreu o desmoronamento se abateu sobre 

a cidade um forte temporal, chovendo em quantidades anormalmente elevadas 

em Lisboa, tendo a chuva provocado vários danos na cidade - não podendo assim 

concluir-se pela existência da ilicitude do comportamento dos órgãos ou agentes 

do/s ente/s público/s a quem competia velar pela respectiva conservação, 

disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/71b8aceb689fd70

a80257427004c02db?OpenDocument,  

ou, como expôs o STA no seu acórdão de 04-04-2006, processo n.º 1116/05, 

disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5a3f4effe5d

eca5980257155004b8201?OpenDocument  

“I- Para ilidir a presunção de culpa do ICERR não basta que este prove que 

dispunha de brigadas de conservação que percorriam toda a rede rodoviária 

sobre a sua alçada a fim de a manter em bom estado de conservação. É ainda 

necessário que demonstre que a vigilância é levada a cabo com cuidado e no 

respeito das regras técnicas e de prudência comum adequadas à situação 

concreta e à prevenção do resultado” e, por último, o acórdão do STA de 23-09-

2009, processo n.º 606/09, “III - Provada a realidade dos factos que servem de base 

à presunção, cumpre ao réu elidi-la, não lhe bastando, para tanto, alegar o 

desconhecimento da situação e provar que dispõe de múltiplas equipas de 

fiscalização permanente e reparação/conservação do estado das vias. 

IV - Com efeito, aquela prova, sem qualquer referência ao modo de actuação no 

caso concreto, é insuficiente para demonstrar que os serviços da ré agiram de 

acordo com o standard médio de funcionamento que, com razoabilidade, se pode 

reclamar deles e que só as particulares circunstâncias do caso, por fortuitas ou 

absolutamente imprevisíveis, explicam a falta de sinalização”,  

disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/847866ae6c7bb4a

7802576420053e123?OpenDocument. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/71b8aceb689fd70a80257427004c02db?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/71b8aceb689fd70a80257427004c02db?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5a3f4effe5deca5980257155004b8201?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5a3f4effe5deca5980257155004b8201?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/847866ae6c7bb4a7802576420053e123?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/847866ae6c7bb4a7802576420053e123?OpenDocument
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14. Pelo exposto, entende-se que bem andou o STA ao confirmar a 

sentença recorrida, na medida em que, verificando-se todos os 

pressupostos de uma situação de responsabilidade civil extracontratual - já 

que o ente público possuidor da coisa não logrou demonstrar que 

“empregou todas as providências ao seu alcance para evitar o evento 

danoso e que este só ocorreu por motivos que lhe escaparam e que não 

podia evitar, e, por conseguinte, que ele se teria verificado ainda que não 

houvesse culpa sua” - se impunha ao município indemnizar o Autor.  

Esta conclusão, como demonstrado, não seria alterada mesmo que o 

diploma aplicável fosse já a Lei n.º 67/2007, ainda que o percurso para 

fundamentar a obrigação de indemnizar fosse, nesse cenário - dada a 

consagração de uma presunção de culpa leve no artigo 10.º, n.º 3, da Lei - 

mais directo e imediato. 
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1. Introdução e sequência  

Com o acórdão em comentário, o Supremo Tribunal Administrativo toma 

posição sobre uma série de problemas fundamentais em tema de 

responsabilidade dos profissionais de saúde e dos estabelecimentos 

hospitalares nos quais aqueles exercem a sua actividade. 

Diga-se – e é desde logo uma primeira nota de comentário – que a 

forma como o Supremo o faz revela aquela que é, a nosso ver, uma 

dificuldade de cariz metodológico, sentida por todos os operadores do 

direito na sua relação com a jurisprudência. Esta, com efeito, parece 

pontualmente alheia não apenas aos debates científicos mantidos na 

doutrina, como até, por vezes, às próprias decisões anteriores do mesmo 

tribunal ou de outros da mesma ou de outras ordens jurisdicionais.  

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9e989c326795bcb

c80257a020034ae19?OpenDocument&Highlight=0,093%2F12 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9e989c326795bcbc80257a020034ae19?OpenDocument&Highlight=0,093%2F12
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9e989c326795bcbc80257a020034ae19?OpenDocument&Highlight=0,093%2F12
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9e989c326795bcbc80257a020034ae19?OpenDocument&Highlight=0,093%2F12
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Não é esta particularidade, porém, que justifica uma atenção particular 

ao acórdão em apreço; nem sequer a circunstância de discordarmos da 

solução a que se chegou; e nem ainda o facto, absolutamente 

desanimador, de o acórdão dizer respeito a factos ocorridos em 1995 e ter 

sido proferido em 2012, quase vinte anos depois. 

O que suscita o interesse doutrinal do presente acórdão é o facto de 

defender uma série de posições muito duvidosas e a nosso ver, insuficientes, 

sobre os pressupostos da responsabilidade civil (em concreto, hospitalar), 

bem como sobre a sua prova em juízo. Com efeito, por diversos modos e a 

propósito de diversos temas, o tribunal defende posições que resultam num 

desequilíbrio desproporcionado e injusto entre as partes no processo, em 

especial no que tange à prova do nexo de causalidade. De entre as várias 

situações em questão, a que nos parece mais sugestiva do ponto de vista 

teórico, e sobre a qual incide a presente anotação, é a que se prende com 

a ligação entre a exigência de consentimento informado e a 

responsabilidade civil, quando tal consentimento não é obtido.  

   

2. Configuração do caso e decisão 

No pesado quadro factual e processual subjacente ao acórdão, um dos 

elementos da causa de pedir invocada pela autora como fundamento da 

responsabilidade foi a falta de obtenção de consentimento informado por 

parte da profissional de saúde (uma enfermeira parteira) que realizou as 

intervenções (episiotomia e correspondente sutura, ou episiorrafia) que 

terão estado na base dos problemas de saúde (hematoma e infecção do 

períneo e diversas complicações associadas) por si sofridos. 

A episiotomia é uma intervenção clínica em contexto de parto vaginal, 

que consiste numa incisão feita no músculo perineal destinada a aumentar 

o canal de parto para facilitar a saída do bebé. A história desta intervenção 

é um caso típico das delicadas questões emergentes da medicalização da 

vida ocorrida durante o séc. XX. Com efeito, a episiotomia popularizou-se 
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como intervenção de rotina com a passagem do parto para o meio 

hospitalar, em meados do séc. XX. Após algumas décadas, contudo, a 

ciência médica começou a questionar a utilização indiscriminada desta 

intervenção, chamando a atenção para a falta de evidência das 

vantagens invocadas (largamente pressupostas, mais do que 

comprovadas) e sublinhando numerosas desvantagens e complicações 

que lhe estavam associadas (hemorragia, risco de infecção, dor associada, 

dificuldades de mobilidade e outras complicações mais graves). De forma 

crescente, da década de 70 em diante, o consenso científico passou a ser 

no sentido da chamada episiotomia selectiva, isto é, aplicada apenas em 

casos especialmente justificados, em substituição da episiotomia de rotina. 

Nesta linha, a orientação actual da Organização Mundial de Saúde 

(emitida ainda nos anos 90 do séc. XX) vai no sentido da restrição do uso da 

episiotomia face à prática clínica anterior1. 

Foi esta a intervenção aplicada à autora, sem obtenção do seu prévio 

consentimento informado. De acordo com os factos provados, sucedeu 

que durante o parto, a enfermeira simplesmente realizou a intervenção 

(que é de uma grande simplicidade), sem sequer mencionar à autora que 

isso iria suceder. Isto é, não estamos perante um caso no qual o paciente 

tenha sido informado de que se iria proceder à intervenção, com 

esclarecimento insuficiente dos riscos. O que terá sucedido (com a ressalva 

do que se dirá adiante sobre o consentimento global ao parto) foi, antes, 

uma completa ausência de consentimento e por maioria de razão, de 

esclarecimento – sendo certo que os dois passos não se confundem (a 

                                                           
1 Ao contrário do que por vezes sucede, neste caso é recomendável a consulta 

da extensamente documentada entrada da Wikipedia sobre o tema 

(“episiotomia”). Informação complementar relevante pode ser consultada em 

http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/2nd_stage/jlcom/en/ e em 

http://apps.who.int/rhl/reviews/CD000081.pdf. Este movimento de revisão científica 

está, aliás, espelhado em artigo científico subscrito por profissionais de saúde do 

próprio Hospital demandado (a Maternidade Alfredo da Costa) e referido nas 

alegações de recurso da autora, mas ao qual o Tribunal não dedica uma única 

palavra. 
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decisão do Tribunal neste ponto foi negativamente influenciada pela não 

autonomização desses dois passos, como se verá). 

Tudo nesta factualidade vem confirmar a indicação de que a 

episiotomia era uma intervenção de rotina, aplicada indistintamente em 

todos os partos, não sendo o da autora excepção. Nesse sentido, depõe a 

circunstância de não ter ficado provado e aparentemente nem sequer ter 

sido alegado pela Maternidade (pois não consta do elenco dos factos não 

provados) que a condição clínica da autora e o decurso do parto 

apresentassem qualquer característica especial/individual que do ponto de 

vista médico impusesse a realização da intervenção naquele caso.  

Neste encadeamento de ideias e de acordo com o Supremo, a 

intervenção não carecia de consentimento da parturiente. Por se tratar de 

intervenção “que ocorre frequentemente durante os trabalhos de parto” e 

cuja realização é “incerta, decorrendo do juízo de necessidade que o 

profissional que assiste ao parto faça”, a obtenção do consentimento para 

a intervenção só se justificaria se a mesma “envolvesse sérios riscos para a 

saúde da parturiente ou do bebé”. 

Logo de seguida, o Tribunal acrescenta ainda que decorre do 

probatório que a episiotomia e a episiorrafia foram realizadas de acordo 

com as técnicas médicas e regras de assepsia correctas e que o 

aparecimento de hematomas como o que a autora sofreu é “normal” na 

sequência de partos, mesmo que não tenha havido a prática de qualquer 

acto cirúrgico, pelo que “não se pode ter como adquirido” que tenha sido 

a intervenção a que a autora foi submetida que provocou o hematoma e 

as complicações subsequentes. 

Como se vê, a argumentação do Tribunal tem vários sentidos: em 

primeiro lugar, dirige-se à negação do pressuposto da ilicitude da 

intervenção, ao defender que o consentimento não era legalmente 

exigível; em segundo lugar, questiona a ilicitude e também a culpa ao dizer 

que o modo da realização da intervenção não é censurável, porque 

cumpriu as regras da arte e o padrão de diligência a que o agente estava 
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obrigado; em terceiro lugar, argumenta com a falta de prova bastante do 

nexo de causalidade entre o facto e o dano (e eventualmente com a 

relevância negativa da causa virtual), ao sublinhar que o problema que a 

autora sofreu também poderia ocorrer mesmo na ausência da intervenção 

realizada. 

 

3. Sobre a exigência de consentimento informado 

Em nosso entender, e independentemente da decisão proferida no caso 

concreto, esta maneira de ver o problema é precisamente a oposta da que 

o direito vigente impõe ao Tribunal, e mais não faz do que perpetuar o 

modelo de medicina paternalista que a evolução do instituto do 

consentimento informado veio combater. Aqui pode, de facto, falar-se 

numa “associação entre paternalismo médico e paternalismo jurídico”2. 

A exigência de consentimento informado tem uma sólida implantação 

nas fontes3: desde logo em direito internacional convencional que vincula o 

Estado português4 e em Direito da União Europeia5; deve entender-se como 

corolário das normas constitucionais que protegem a integridade e 

dignidade pessoal e o livre desenvolvimento da personalidade6 e das 

normas infra-constitucionais que consagram o direito geral de 

                                                           
2 A expressão é de GIESEN, citado por ANDRÉ GONÇALO DIAS PEREIRA, "O dever de 

esclarecimento e a responsabilidade médica", in AA/VV, Responsabilidade Civil dos 

Médicos, Coimbra: Coimbra Editora/Centro de Direito Biomédico da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, 2005, pp. 435 ss. (486, nota 125). 
3 Cf. JOÃO VAZ RODRIGUES, O consentimento informado para o acto médico no 

ordenamento jurídico português (elementos para o estudo da manifestação da 

vontade do paciente), Coimbra: Coimbra Editora, 2001, 49 ss; A. G. DIAS PEREIRA, "O 

dever de esclarecimento...", cit., (436-439). Para uma síntese do movimento que 

levou à positivação do consentimento informado a nível internacional, ANDRÉ 

GONÇALO DIAS PEREIRA, "Existing challenges in medical liability: causation, burden of 

proof and informed consent", Lex Medicinae - Revista Portuguesa de Direito da 

Saúde, ano 5, (10), 2008, pp. 107 ss. 
4 Cf. arts. 5º e ss. da Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. 
5 Cf. art. 3º/2, 1º travessão, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
6 Cf. arts. 25º e 26º da Constituição. 
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personalidade7 e o consentimento do lesado como fundamento de 

exclusão da ilicitude de conduta lesiva de direitos8; bem como das normas 

penais em matéria de crimes contra a liberdade9. Está igualmente prevista 

na Lei de Bases da Saúde10 e nas normas deontológicas (juridificadas) 

aplicáveis a médicos11 e a enfermeiros12. Por fim, a exigência de 

consentimento informado é omnipresente nos diplomas que regulam actos 

ou cuidados específicos com intervenção de pessoal de saúde e efeitos 

sobre a saúde humana, desde os ensaios clínicos13 ao transplante de órgãos 

e tecidos14. 

Esta implantação nas fontes não é fruto de acaso, antes corresponde a 

interesses sérios que a exigência de consentimento informado visa proteger: 

por um lado, a autodeterminação e liberdade pessoal; por outro lado, a 

integridade física e psíquica15. De uma banda a autodeterminação, porque 

cada pessoa tem o direito de recusar uma intervenção alheia no seu corpo, 

sob pena de degradação da sua dignidade, já que o corpo é uma fronteira 

da identidade. De outra banda, a integridade física e psíquica, porque as 

intervenções alheias têm o potencial de lesar essa integridade e, por isso, o 

                                                           
7 Cf. art. 70º do Código Civil. 
8 Cf. arts. 81º e 340º do Código Civil e arts. 38º e 39º do Código Penal. 
9 Cf. arts. 156º e 157º do Código Penal. 
10 Cf. Base XIV/1/e) da Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto. 
11 Cf. art. 38º do Código Deontológico em vigor à data dos factos e arts. 44º e ss. 

do que actualmente vigora (Regulamento n.º 14/2009 da Ordem dos Médicos, 

publicado em DR, 2ª Série, n.º 8, de 13 de Janeiro). 
12 Cf. art. 84º, particularmente a sua alínea b), do Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de Abril. Antes do 

Decreto-Lei n.º 104/98, as normas deontológicas do exercício da profissão de 

enfermeiro não estavam codificadas, mas como é evidente, por força dos outros 

elementos do sistema, já tinha de se entender o dever de esclarecimento e a 

defesa e promoção do consentimento informado como parte desses deveres 

deontológicos. Vale a pena sublinhar aqui esta sujeição dos enfermeiros a este 

dever, porquanto, como se disse, quem realizou a intervenção à autora foi uma 

enfermeira parteira. Sobre os deveres dos enfermeiros no âmbito do consentimento 

informado (embora com uma postura que nos parece algo restritiva), J. VAZ 

RODRIGUES, O consentimento informado... cit., 232 ss. 
13 Cf. art. 6º/1/d) da Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto. 
14 Cf. arts. 7º e 8º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril. Para mais desenvolvimentos, J. 

VAZ RODRIGUES, O consentimento informado... cit., 49 ss. 
15 A distinção é de A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 459. 
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direito de recusa e o correlativo dever de pedir o consentimento são formas 

de impedir os outros de realizarem tais acções lesivas. 

Em face deste enquadramento, torna-se impossível acompanhar o 

Supremo no seu percurso argumentativo.  

Não há categorias ou tipos de intervenções médicas que estejam à 

partida eximidas do dever de obter consentimento. Interpretar as normas 

que consagram o dever de obter consentimento excluindo do seu 

perímetro de protecção tipos ou categorias abstractas de intervenções 

com base em considerações como as contidas no acórdão 

(essencialmente, a frequência da intervenção e o facto de a sua 

necessidade surgir durante a assistência médica) gera, precisamente, o 

efeito contrário ao desejado com a consagração desse instituto. Não 

passaria pela cabeça de nenhum dentista, num exame de rotina e sem 

consultar o paciente, tratar uma cárie que encontrasse, embora sejam 

inequívocas a frequência, a simplicidade e a vantagem dessas 

intervenções.  

Se bem se reparar, a decisão do Supremo tem o efeito de, com base em 

entendimentos apriorísticos e generalizantes feitos por terceiros (o agente 

médico, na altura do parto, e depois o juiz), expropriar à autora um campo 

de decisão que é (deve ser) seu e só seu. O que a exigência de 

consentimento pede é que a decisão médica seja chamada ao concreto, 

ao individual, de tal modo que cada pessoa não só sinta que as 

intervenções que está a sofrer (literalmente) não têm apenas a justificá-las a 

aplicação de uma regra técnica impessoal, como também que possa 

tomar posição crítica sobre essa regra técnica impessoal – por exemplo, 

chamando a atenção para que no caso concreto, não havia qualquer 

razão médica para realizar a episiotomia. A exigência de consentimento 

informado visa proteger a individualidade de cada pessoa contra a força 

por vezes totalitária da norma social vigente – pois a prática médica é 

amiúde apenas a expressão, não de uma qualquer necessidade 
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terapêutica, mas de valorações sociais que o paciente não tem 

necessariamente de perfilhar e que pode, por isso, recusar16. 

Desta forma, uma postura dogmaticamente sã tinha de assumir um dado 

de partida, que o Tribunal aparentemente rejeita: em si, e à partida, esta 

intervenção cirúrgica (porque é disso que se trata) carecia de 

consentimento. Cai, sem qualquer dúvida, no universo de sentido abrangido 

pelo dever de obter o consentimento informado, o qual se estende – nas 

formulações inequívocas das fontes – a “qualquer intervenção no domínio 

da saúde”, nos termos do art. 5º/1 da Convenção sobre os Direitos do 

Homem e a Biomedicina, ou simplesmente a “intervenções e tratamentos 

médico-cirúrgicos”, nos termos do art. 156º do Código Penal17. É só a partir 

deste ponto de partida que é aceitável pensar em institutos ou normas 

complementares que pudessem, eventualmente, no caso em apreço, levar 

à exclusão da ilicitude, tornando inexigível o consentimento. 

  

 

 

                                                           
16 Um exemplo claro é o da corrente prática hospitalar actual em termos do 

tratamento da dor, que em muitos casos é feito com recurso a opiáceos como a 

morfina, a maioria das vezes sem consentimento ou sem explicação ao paciente e 

familiares dos efeitos secundários graves que essa medicação apresenta 

(particularmente, o estado de dormência permanente e a habituação, que exige 

sempre doses maiores para ser eficaz e gera síndromes de privação quando se 

abandona a medicação). As equipas médicas e de enfermagem exorbitam aqui 

as suas competências e substituem-se ao paciente na decisão sobre a melhor 

forma de lidar com a dor. Isso sucede por um consenso social difuso sobre aquilo 

que é considerado “qualidade de vida” e sobre a inadmissibilidade do sofrimento, 

ou melhor, sobre o valor relativo (a ponderação) do sofrimento face a interesses 

como, por exemplo, manter a lucidez e evitar a dependência de uma substância. 

Por vezes isto é mesmo objecto de pseudo-justificações “médicas”, como a que diz 

que o paciente responderá melhor aos tratamentos se não estiver a sofrer – como 

se a eficácia da acção dos médicos fosse um objectivo separável da vida do 

paciente globalmente considerada (a qual, para ser digna, precisa de ser a sua 

própria vida). 
17 Sobre a abertura do conceito de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos 

para efeitos jurídico-penais, MANUEL COSTA ANDRADE, "Comentário ao art. 150º", in 

JORGE FIGUEIREDO DIAS (DIR.), Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte 

Especial - Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 302 ss. 
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4. A não verificação de fundamentos de dispensa/irrelevância do 

consentimento 

Olhando de forma objectiva ao presente caso, havia, sem dúvida, uma 

série de “candidatos” a valer como fundamentos de dispensa do 

consentimento informado, ou pelo menos como fundamentos da 

irrelevância, em termos de responsabilidade civil, da sua não obtenção. 

Analisá-los-emos em seguida. 

Porém, antes de passarmos a essa análise, é essencial frisar que qualquer 

um dos fundamentos acima apontados depende de certas condições para 

ser substantiva e processualmente relevante – o que não nos parece que 

tenha sido suficientemente tido em conta pelo Tribunal. O processo judicial 

é a formalização de uma conversa na qual duas partes procuram 

convencer um terceiro imparcial daquilo que consideram ser a justiça do 

caso. Está por isso sujeito às condições normais de uma conversa, que 

incluem parada e resposta, e argumentos mais ou menos persuasivos de 

acordo com o código e o contexto no qual decorre a conversa. Quando 

uma parte invoca um argumento (juridicamente) persuasivo, porque 

directamente apoiado por uma regra de conduta presente no 

ordenamento – por exemplo: a episiotomia é uma intervenção que deve ser 

sujeita a consentimento informado, e aqui ele não ocorreu – ocorre uma 

mudança no sentido da discussão: passa a caber à outra parte refutar esse 

argumento. E quando a refutação assenta na apresentação de uma norma 

que excepciona a primeira, é a esta parte que incumbe provar que se 

verificam os pressupostos da aplicação da segunda norma, tal como foi à 

outra parte que coube provar que os pressupostos de aplicação da 

primeira norma se verificavam. É isto, a nosso ver, aquilo que resulta de útil 

da articulação entre os n.ºs 1 e 2 do art. 342º do Código Civil, em matéria 

de repartição do ónus da prova18.  

                                                           
18 Aproximamo-nos, por isso, da visão de Pedro Ferreira Múrias sobre o problema 

do ónus da prova e sobre o sistema do direito português, expressa em PEDRO FERREIRA 
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Cabia, pois, a quem queria prevalecer-se da dispensa do 

consentimento ou da irrelevância da sua não obtenção (o Hospital) a 

demonstração das razões que suportavam tais afirmações. Em nosso 

entender, não o fez. Destaquemos cada fundamento de forma autónoma. 

 

4.1. A defesa do consentimento genérico/tácito: enunciado e crítica 

O primeiro “candidato” é, num certo sentido, não uma excepção ao 

consentimento informado, mas uma forma de manifestar esse 

consentimento. Falamos daquilo que pode designar-se como um 

consentimento tácito ou, talvez melhor, genérico.  

A natureza das coisas leva a que seja artificial e irrealista seccionar a 

realidade de um acto como um parto hospitalar em tantas partes quantos 

os actos materiais que o compõem, para depois dizer que para cada um 

desses actos materiais tem de existir consentimento informado. Quem dá 

entrada numa maternidade para ser assistida num parto obviamente dá o 

                                                                                                                                                                     
MÚRIAS, Por uma distribuição fundamentada do ónus da prova, Lisboa: Lex, 2000. De 

facto, como nota o autor, não nos parece possível insistir numa repartição 

totalmente estática do ónus da prova, baseada numa única regra de repartição 

que seria aplicável a todas as pretensões que alguém queira fazer valer em juízo. A 

pura lógica formal de facto constitutivo-facto impeditivo tem uma validade 

limitada e deve ser complementada pela afirmação de que, num dado processo, 

colocam-se específicas questões de direito, circulando a argumentação nesse 

processo em torno de normas e argumentos de muito diversas configurações. Por 

isso, uma solução dogmaticamente adequada para o problema do ónus da prova 

exige a dilucidação de fundamentos materiais para a repartição desse ónus, na 

procura da justiça e do equilíbrio substantivos, de que a relação processual visa ser 

o espelho (e portanto, não pode ser um espelho distorcido).  

Por outras palavras, o ónus probatório deve recair sobre a parte sobre a qual seja 

justo que recaia a consequência negativa da dúvida ou da falta de prova (ou 

sobre as partes, na medida do que lhes deva caber). O critério dessa justiça é que 

não tem de ser sempre o mesmo e pode variar de acordo com o contexto, 

consoante, por exemplo, seja fácil ou difícil fazer certa prova. Até porque uma das 

dimensões do direito de acesso à justiça impede que a lei consagre critérios de 

repartição do ónus probatório que dificultem excessivamente a prova – neste último 

sentido, JORDI RIBOT, "Consentimiento informado y responsabilidad civil médica en la 

reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo Español", Lex Medicinae - Revista 

Portuguesa de Direito da Saúde, ano 2, (3), 2005, pp. 55 ss., 59. 
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seu consentimento à generalidade dos actos materiais que ocorrem 

durante essa intervenção.  

Aqui colocam-se duas questões: a primeira, é a de saber se a 

intervenção realizada (episiotomia) deve considerar-se incluída no conjunto 

de actos em que se consente quando se consente num parto (é um 

problema de interpretação da vontade e da representação social corrente 

sobre o parto); a segunda, é a de saber se, mesmo que tenha havido 

consentimento global que cubra a episiotomia, não deveria haver uma 

indicação dos riscos e consequências associados à realização dessa 

intervenção – já que, repetimos, uma coisa é a simples obtenção do 

consentimento, outra coisa é a obtenção de consentimento informado, que 

exige o cumprimento do dever de informar e esclarecer os riscos e as 

alternativas19. 

Em concreto, não vemos como seria possível afirmar esta primeira 

defesa sem que o Hospital provasse que (i) a declaração de consentimento 

da paciente ao parto envolvia a possibilidade de episiotomia e (ii) não era 

exigível o esclarecimento dos riscos envolvidos na episiotomia.  

É que mesmo que se quisesse dizer que o consentimento foi dado, o 

dever de esclarecimento não poderia ser dado como cumprido sem que o 

Hospital demonstrasse que os riscos com a episiotomia não tinham de ser 

comunicados; e o consentimento não é eficaz quando não é 

suficientemente esclarecido. Caberia, além do mais, ao próprio 

demandado vir fazer a demonstração de que o consentimento tinha sido 

prestado20, como já se notou. 

                                                           
19 De forma clara e desenvolvida sobre esta distinção, J. VAZ RODRIGUES, O 

consentimento informado... cit., 240 e ss. e A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de 

esclarecimento...", cit., passim. 
20 Não suscita dúvidas, no nosso sistema e naqueles que são mais próximos, a 

afirmação de que têm de ser o agente médico ou estabelecimento hospitalar a 

demonstrar a existência e suficiência do consentimento informado: A. G. DIAS 

PEREIRA, "Existing challenges...", cit., 111; J. RIBOT, "Consentimiento informado...", cit., 

59. 
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É certo que dada a incomensurabilidade dos riscos resultantes da 

actividade médica e as limitações da comunicação humana, é possível 

defender que nem todos os riscos têm de ser informados21. Porém, a 

quantidade e qualidade dos riscos implicados pela episiotomia (mesmo 

considerando que se estava em 1995) não parece poderem ser 

reconduzidos a ninharias que não causam qualquer sofrimento relevante, 

nem a hipóteses totalmente rocambolescas que nunca se verificarão22. Tais 

riscos, que são significativos para a mãe, estão suficientemente referidos 

pela autora nas suas alegações, designadamente por referência a literatura 

científica cuja credibilidade não foi posta em causa.  

Quando assim é, o juiz não pode descartar os riscos como “não sérios”, 

como fez, baseado apenas na afirmação do demandado ou num juízo 

judicial não fundamentado tecnicamente23. Os riscos da episiotomia 

tinham, pois, de ser comunicados, havendo possibilidade para isso (e nada 

ficou provado em sentido oposto24). 

                                                           
21 Sobre o ponto, muito desenvolvidamente, A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de 

esclarecimento...", cit., sobretudo 443 ss; A. G. DIAS PEREIRA, "Existing challenges...", 

cit., 109 ss.; e também J. RIBOT, "Consentimiento informado...", cit., (60 ss.). 
22 Toda a elaboração doutrinal e jurisprudencial aponta no sentido de um 

entendimento amplo dos riscos a comunicar, que abrange os riscos normais e 

inerentes à intervenção ou tratamento (mesmo os de baixa gravidade, dentro de 

limites aceitáveis, pois de minimis non curat praetor), mas também quaisquer riscos 

que sejam invulgares e graves, independentemente da sua frequência estatística, 

os riscos personalizados (que podem até ser muito invulgares em geral mas em 

relação aos quais haja aspectos específicos do paciente que justifiquem um aviso 

particular) e ainda aqueles riscos, sejam eles quais forem, sobre os quais o paciente 

tenha mostrado preocupação ou inquirido directamente o médico – J. RIBOT, 

"Consentimiento informado...", cit., maxime 63-64; JONATHAN HERRING, Medical Law, 

Oxford: Oxford University Press, 2011, 76 ss. A formulação sintética da jurisprudência 

inglesa parece-nos interessante: os riscos que devem ser informados são todos 

aqueles que potencialmente influenciariam a decisão de um paciente razoável de 

se sujeitar ou não à intervenção – cf. J. HERRING, Medical Law, cit., 77. 
23 Como nota LLUIS MUÑOZ I SABATÉ, Tratado de Probática Judicial, Vol. IV - La prueba 

de la culpa y el daño, Barcelona: Bosch, 1995, 44, com dados jurisprudenciais, o 

nível de exigência da “explicitação infirmativa” da acusação por parte do 

demandado cresce proporcionalmente à capacidade da acusação para oferecer 

dados credíveis (como literatura científica e estudos estatísticos) sobre o que 

realmente aconteceu. 
24 Como se vê, nesta afirmação vai implícito não só um juízo de ilicitude (que 

consiste em não ter obtido o consentimento quando a lei o impunha) como um 
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4.2. A defesa da urgência: enunciado e crítica 

O segundo candidato é um fundamento que o Tribunal aflora (embora de 

modo insuficiente, como veremos), que consiste na urgência em realizar o 

procedimento, não sendo possível obter, em tempo útil, o consentimento 

informado do paciente. De facto, é intuitivo que na prática médica é 

impossível recolher o consentimento informado do paciente (ou de quem o 

represente) em todos os casos, porque é impossível ao agente médico 

prever tudo aquilo que será necessário fazer, e muitas vezes só se apercebe 

disso durante a assistência, quando pode não ser possível comunicar com o 

doente.  

Deste modo, a urgência surge como factor potencialmente compressor 

do direito do paciente ao consentimento informado25. A forma de 

actuação deste operador fundamental do ordenamento jurídico (a 

urgência) exige, como habitualmente, aliás, uma aplicação criteriosa do 

princípio da proporcionalidade26, já que estamos perante uma operação 

de ponderação entre normas e deveres concorrentes (a assistência ao 

paciente e o dever de obter o consentimento)27.  

                                                                                                                                                                     
juízo de culpa (que consiste em dizer que era possível e exigível, no caso concreto, 

obtê-lo). Em nosso entender, há pelo menos duas razões para dizer que aqui, 

perante a demonstração do ilícito, deve presumir-se a culpa: (i) essa é a solução 

que quadra melhor à responsabilidade no contexto da função administrativa, e por 

isso foi aceite genericamente pela jurisprudência, mesmo sem base expressa (v.g., 

STA 20-04-2004, proc. 982/03), vindo depois a ficar plasmada no art. 10º/2 do 

Regime da Responsabilidade Extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas (RREE); (ii) as disposições que exigem o consentimento informado são 

disposições legais de protecção para os efeitos do art. 483º/1, 2ª parte, do CC (com 

paralelo no art. 9º/1 RREE) e em tais casos defende-se a inversão do ónus da prova 

(A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 492). 
25 Trata-se, no fundo, de uma figura algures entre o estado de necessidade 

excludente da ilicitude e a desculpabilidade ou inexigibilidade, que exclui a culpa.  
26 A aplicação das múltiplas normas que no nosso ordenamento apelam à 

urgência como factor de dispensa do cumprimento de outras normas tem como 

referencial essencial a proporcionalidade – cf. o que escrevemos sobre isto em 

MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, A formação dos contratos públicos. Uma concorrência 

ajustada ao interesse público, Lisboa: AAFDL, 2013, 944 ss. 
27 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 444-445. 
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Isto significa que, em aplicação do princípio da proporcionalidade, 

consoante os casos, a urgência pode comprimir o direito ao consentimento 

informado de uma forma relativa – caso em que será reduzido apenas o 

âmbito e extensão da informação a prestar ao paciente –, ou de uma 

forma absoluta, ficando o agente médico dispensado da própria obtenção 

do consentimento, hipótese expressamente prevista no art. 8º da 

Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina28 e no art. 

156º/2/a) do Código Penal.  

Não é difícil perceber que as circunstâncias deste caso poderiam, 

eventualmente, permitir a aplicação deste factor de dispensa do 

consentimento informado. No decurso de um parto, é concebível que a 

situação em que se encontra a mulher (forte tensão, dores intensas, por 

vezes anestesia geral) e a rapidez exigida nas decisões sejam suficientes 

para dispensar a obtenção do consentimento informado ou reduzir o 

âmbito dos deveres de informação do agente médico. 

Não obstante, para a defesa proceda, não basta dizer que a eventual 

necessidade da episiotomia só é aferível durante o parto. No juízo de 

ponderação a fazer pelo agente médico e a controlar pelo Tribunal, há que 

considerar outros elementos, raciocinando de acordo com uma óptica de 

mínimo dano ao direito ao consentimento informado.  

Assim, sem dúvida que no parto, a mulher está tensa, mas seguramente 

não está inconsciente nem incapaz de compreender ou de manifestar a 

sua vontade em assuntos relevantes (salvo excepções)29-30. Não se provou, 

                                                           
28 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 445. 
29 No sentido de que a previsão do art. 156º/2/a) do CP, que dispensa o 

consentimento em casos de urgência, se aplica “fundamentalmente ao 

tratamento de doente inconsciente, cuja vontade ou preferência não é possível 

representar com a indispensável segurança”, veja-se M. COSTA ANDRADE, 

"Comentário ao art. 156º", cit., 384. 
30 Num caso decidido pelos tribunais ingleses, uma mulher em trabalho de parto 

recusou dar o seu consentimento a uma cesariana, preferindo o parto natural, 

vontade que foi desrespeitada pelos médicos. O Tribunal decidiu contra os 

demandados, considerando que a mulher tinha plena capacidade para decidir. 

De todo o modo, o caso tinha contornos específicos (haveria perigo para a mulher 
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designadamente, que a enfermeira tenha procurado colher o 

consentimento de forma adequada à condição da paciente ou, no limite, 

se tal não era possível (por exemplo, porque já se estava na fase final do 

parto), que nem a paciente nem um seu representante estivessem em 

condições de o fazer.  

O Tribunal não fez, aqui, as perguntas certas, não exigiu as respostas a 

quem tinha de as dar – o demandado – e, perante a falta de prova sobre o 

assunto, não penalizou o mesmo demandado, como impunha a repartição 

do ónus probatório de um facto impeditivo da pretensão do autor. 

 

4.3. A defesa do consentimento hipotético: enunciado e crítica 

O terceiro candidato é o chamado consentimento hipotético, uma 

modalidade de comportamento lícito alternativo que tem sido apresentada 

como defesa possível contra a responsabilização por acto médico31.  

Nestes casos, o demandado vem afirmar que não deve haver lugar à 

responsabilidade porque mesmo que tivesse sido cumprido o dever de 

obter consentimento informado, o paciente não iria recusar o tratamento. 

Como se compreende, a admissibilidade da figura é controvertida, tendo 

apenas fundamento doutrinal e dependendo, para quem a aceita, de 

requisitos exigentes32. O propósito desta construção doutrinal é apenas o de 

evitar posições abusivas por parte dos pacientes, não devendo esvaziar de 

conteúdo a autonomia destes33. 

                                                                                                                                                                     
e para o bebé na ausência de cesariana) pelo que a actuação dos médicos até 

poderia ser justificada. 
31 JORGE SINDE MONTEIRO, "Aspectos particulares da responsabilidade médica", in 

AA/VV, Direito da Saúde e Bioética, Lisboa: Lex, 1991, pp. 133 ss., 149; A. G. DIAS 

PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 481. 
32 Veja-se nesse sentido de exigência a posição de A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de 

esclarecimento...", cit., 490 ss.  
33 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 483, com referência à 

jurisprudência alemã. 
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O consentimento hipotético, a ser admitido genericamente como 

defesa34, não pode ser presumido nem facilitado pelo juiz, e a sua 

demonstração no caso concreto cabe claramente ao demandado35. 

Cabia portanto ao Hospital vir demonstrar que, objectivamente, caso 

tivessem sido previamente explicados os riscos da intervenção, não haveria 

a criação de uma situação de dúvida na autora36.  

O grau de exigência desta demonstração deve ser obviamente elevado, 

pois está-se a justificar o não cumprimento de um dever fundamental do 

agente médico. Se o juiz facilita na admissão do consentimento hipotético, 

aceitando-o, por exemplo, por apelo à frequência estatística com que uma 

intervenção é feita, voltamos, afinal, à situação de paternalismo que a 

exigência de consentimento quer evitar.  

Com efeito, a frequência estatística de um facto pode significar que ele 

é bom, mas também pode significar apenas que tem sido acriticamente 

praticado por um conjunto grande de pessoas. O que o consentimento 

informado expressamente quer permitir é que haja um espaço de diálogo 

que permita ao paciente ir contra a norma social e a frequência estatística, 

se for o seu desejo37. Por isso, deve exigir-se, para que esta defesa opere, 

                                                           
34 O que parece razoável, até porque parece tratar-se de um corolário da figura 

do abuso de direito, na modalidade de exercício em desequilíbrio. 
35 Neste sentido, A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 483 (sobre a 

situação no ordenamento alemão), e 492 (defendendo essa posição à luz do 

direito português); J. RIBOT, "Consentimiento informado...", cit., 66-67, para o direito 

espanhol. 
36 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 483-485; J. RIBOT, 

"Consentimiento informado...", cit., 67. Alguns defendem que embora seja o 

demandado onerado com a prova de que o consentimento teria sido dado, exige-

se que o doente demonstre que ficaria na dúvida quanto a dar ou não dar o 

consentimento. Porém, tal posição parece-nos desadequada e redundante: quem 

actuou em incumprimento dos seus deveres foi quem omitiu o consentimento 

informado, pelo que deveria bastar a demonstração desse incumprimento por 

parte do paciente para transpor o ónus probatório para a outra parte.  
37 Isto é, tem de ser permitido ao doente recusar um tratamento por razões que ao 

médico pareçam disparatadas – J. HERRING, Medical Law, cit., 64. 
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que fique demonstrado que, no estado actual da medicina, qualquer 

dúvida seria absurda38.  

No presente caso, é possível (talvez até fosse o mais provável) que a 

paciente viesse a consentir na episiotomia, mesmo com esclarecimento dos 

riscos. Porém, há espaço para uma margem legítima de dúvida, pois um 

esclarecimento completo e diligente não deixaria de avisar a paciente dos 

efeitos negativos associados à episiotomia e da consequente tendência 

(que à data do parto, já existia há pelo menos vinte anos) para a restrição 

da sua aplicação a casos especialmente justificados39. A actividade 

probatória não eliminou esta margem legítima de dúvida, pelo que, logo 

por aqui, esta defesa não poderia ser mobilizada.  

Não é, contudo, a única razão que torna tal defesa inadmissível no caso 

julgado pelo Tribunal: como têm sublinhado doutrina e jurisprudência, a 

defesa do consentimento hipotético dificilmente pode ser admitida se 

houve uma total ausência de consentimento, dada a gravidade dessa 

violação dos deveres do agente médico40. A obtenção do consentimento 

para o acto, ainda que com esclarecimento insuficiente ou inexistente, 

parece ser uma exigência mínima inteiramente razoável (salvo 

configuração excepcional do caso concreto) para que ocorra a 

exoneração do agente. 

 

 

  

                                                           
38 Por exemplo: se o único efeito pernicioso de uma certa cirurgia que era a única 

forma de evitar que o doente ficasse tetraplégico fosse não poder levantar-se da 

cama durante uma hora, e o doente viesse dizer que teria recusado o 

consentimento se isto lhe fosse comunicado previamente. 
39 Já que o consentimento esclarecido deve incluir, entre outros, a indicação das 

vantagens do tratamento, dos seus riscos e das alternativas de tratamento, 

designadamente da alternativa que consiste em não realizar esse tratamento – A. 

G. DIAS PEREIRA, "Existing challenges...", cit., 110. 
40 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 485 (Alemanha), 487 

(Áustria) e 491 (defendendo a posição à luz do direito português). 
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5. Em especial: as defesas relativas ao nexo de causalidade 

Uma última linha de defesa que poderia caber ao caso assenta em duas 

questões relativas ao nexo de causalidade. Poderia acontecer que, embora 

não tenha existido (e devesse existir) consentimento informado para a 

intervenção, não tenha sido desse acto que emergiram os danos. Aqui, 

faltará a prova de um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, 

a ligação causal entre facto ilícito e dano. Numa outra hipótese, próxima 

mas distinta, poderia acontecer que tivesse ficado demonstrado um nexo 

entre a intervenção não consentida e o dano, mas que se demonstrasse, 

além disso, que mesmo que o paciente recusasse a intervenção, os mesmos 

danos (ou piores) teriam ocorrido, quer pela normal evolução da condição 

clínica do paciente quer por outro facto não imputável ao agente41. No 

primeiro caso, não há prova do nexo causal; no segundo, há prova desse 

nexo, mas há exoneração do agente porque os danos sempre se 

produziriam. Assim, neste segundo caso, estaremos perante um caso de 

relevância negativa da causa virtual ou causalidade hipotética42.  

Também aqui é fácil pensar na aplicação destas defesas ao caso do 

acórdão, e foi isso que o Hospital demandado e o Tribunal fizeram, fazendo 

valer que o resultado verificado (o hematoma do períneo, que esteve na 

base das complicações posteriores) é “normal” mesmo quando não há 

episiotomia. Porém, parece-nos que sem razão, pelas razões que passamos 

a elencar. 

 

5.1. A insuficiência da postura do tribunal em sede de prova do nexo de 

causalidade 

A paciente sofreu uma intervenção sem consentimento: as consequências 

negativas que sejam emergentes dessa intervenção devem, à partida, ser 

                                                           
41 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 493. 
42 Assim, A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 494, o qual, embora 

com dúvidas, admite a figura no contexto da responsabilidade médica. 
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suportadas por quem a fez, mesmo que tecnicamente a intervenção seja 

bem realizada43.  

Dir-se-á que para isso, é necessário que se prove que tais consequências 

tiveram como causa a intervenção e que, na opinião do Tribunal, isso não 

foi demonstrado. Porém, essa é uma leitura dogmaticamente insustentável 

dos factos, à luz de qualquer uma das explicações que têm sido oferecidas 

para o problema da causalidade ou da imputação do dano ao facto do 

agente, em geral e neste tipo de acções.  

Com efeito, a argumentação do Tribunal assenta numa mistificação da 

causalidade, que distorce o raciocínio e o resultado final. Ao contrário do 

que foi entendido, a exoneração da responsabilidade num caso no qual 

não se recolheu o consentimento não pode decorrer simplesmente de uma 

defesa que diz que é “normal” a ocorrência de um dado facto mesmo 

quando não existe a operação realizada. Isso corresponde a uma falácia. 

Alguns factos gravosos são “normais”, mas são mais normais em certas 

condições do que em outras, e a criação de condições que agravam a 

probabilidade da sua verificação não pode, em nosso entender, deixar de 

ser relevante do ponto de vista da responsabilidade. A indagação correcta 

seria antes a de saber se, de acordo com a experiência comum e o devir 

normal e previsível dos acontecimentos, é mais ou menos provável que o 

dano ocorra quando a intervenção é feita do que quando não é feita44. 

                                                           
43 A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de esclarecimento...", cit., 459. Dando conta de que 

é essa a posição da jurisprudência espanhola, sem prejuízo de algumas ressalvas, 

veja-se J. RIBOT, "Consentimiento informado...", cit., 66. 
44 Esta afirmação leva implícitos alguns pressupostos acerca da compreensão das 

ideias de causalidade e imputação – em particular, o pressuposto de que uma 

teoria da imputação valorativa e sistematicamente adequada não pode prescindir 

de uma menção à ideia de criação ou aumento de risco proibido. Para uma 

fundamentação desenvolvida destes pressupostos, com referências que provam 

que a jurisprudência nacional já é sensível a visões mais apuradas sobre a 

imputação, pode ver-se o que escrevemos em MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, "Concurso de 

imputações por actos de diferentes funções do Estado", in CARLA AMADO 

GOMES/MIGUEL ASSIS RAIMUNDO (COORDS.), Novos temas da responsabilidade civil 

extracontratual das entidades públicas - Actas da Conferência realizada em 5 de 

Dezembro de 2012 na Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa: Instituto de Ciências 
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Não nos é possível substituirmo-nos à prova pericial, mas parece pelo menos 

que a autora apresentou uma explicação coerente e suficiente do que 

aconteceu: a sua condição clínica evoluiu num sentido cuja associação 

com a episiotomia está documentado em literatura científica: hematoma, 

hemorragia, infecção, fístula recto-vaginal; sendo evidente para qualquer 

pessoa que uma incisão cirúrgica de corte de tecidos do corpo humano 

introduz factores de risco que tornam muito mais provável que aconteça 

uma infecção ou uma hemorragia do que na sua ausência45. 

Esta situação factual é mais do que suficiente para que o Tribunal exigisse 

do demandado uma refutação inequívoca do nexo de causalidade – 

refutação que teria certamente de comprovar a irrelevância estatística da 

episiotomia na verificação dos problemas sofridos pela autora46.  

Com efeito, não é razoável exigir à paciente mais prova do que 

apresentou: uma operação ilícita durante o parto, seguida de 

complicações localizadas no mesmo exacto e preciso sítio do corpo no 

qual aconteceu essa intervenção, e congruentes com as complicações 

normalmente associadas ao tipo de operação em causa. A partir daqui, é 

pura e simplesmente injusto e desequilibrado, substantiva e 

processualmente, pedir que o paciente comprove que sem a episiotomia, 

os danos não teriam ocorrido, que é o que, na prática, o Tribunal exige. No 

                                                                                                                                                                     
Jurídico-Políticas, e-book disponível em 

http://icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/respcivil_ebook_completo_rev1.pdf

, 2013, pp. 23 ss., (38 ss.) e também RUI CARDONA FERREIRA, Indemnização do interesse 

contratual positivo e perda de chance (em especial, na contratação pública), 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, 329 ss. 
45 Trata-se de factos da experiência comum, que são inequívocos e nem sequer 

precisam de ser alegados e provados: a incisão cirúrgica e a sua sutura implicam o 

contacto de material clínico diverso (luvas, bisturi, linha de sutura), que pode não 

estar devidamente esterilizado; e qualquer corte em tecidos vivos provoca 

sangramento, o que aumenta a possibilidade de hemorragias, infecções, 

dificuldades de cicatrização, etc.. 
46 Com base na ideia, já apontada, de que mesmo sem inversão do ónus da 

prova, pode falar-se num onus explanandi agravado que deve ser cumprido pelo 

demandado quando o demandante apresenta uma versão coerente e 

cientificamente apoiada do que terá sucedido: L. MUÑOZ I SABATÉ, Tratado..., IV, cit., 

43-46. 
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fundo, o Tribunal pede à paciente que, mais do que provar a congruência 

da ligação, em condições normais, entre o facto e o dano, exclua 

igualmente causas alternativas. 

Que o Tribunal tenha pedido à autora esta verdadeira prova diabólica 

é tanto mais injusto e indutor de desequilíbrio entre as partes quanto se 

considera que o papel do tribunal é exactamente o de promover o 

equilíbrio das posições processuais das partes perante a realidade da 

acção que tem em mãos, “compensando” essas posições, se necessário 

for, pois o que se pretende e é exigido pela justiça processual é a igualdade 

real das posições das partes47. 

A este propósito, tem sido genericamente admitido que o juiz não pode 

colocar-se numa posição passiva perante as notórias dificuldades de prova 

do nexo de causalidade que o autor suporta nas acções de 

responsabilidade médica. Para ultrapassar tal posição, não é sequer 

necessário defender a inversão do ónus da prova dos pressupostos da 

responsabilidade e em concreto do nexo de causalidade, bastando 

apenas que o juiz utilize as figuras da prova indiciária e das presunções 

judiciais a partir das provas presentes em juízo, quando as mesmas são 

relevantes, para considerar que delas decorre a prova dos pressupostos da 

responsabilidade. A melhor prova da sensatez desta última orientação é a 

circunstância de ela recolher apoios quer entre os que defendem uma 

postura mais aberta à inversão do ónus da prova nestas acções48 quer entre 

aqueles que consideram que uma tal inversão não deve admitir-se pelos 

                                                           
47 MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, "Sobre o ónus da prova nas acções de responsabilidade 

civil médica", in AA/VV, Direito da Saúde e Bioética, Lisboa: AAFDL, 1996, pp. 121 ss., 

140. 
48 É o caso de MANUEL ROSÁRIO NUNES, O ónus da prova nas acções de 

responsabilidade civil por actos médicos, Coimbra: Almedina, 2005, 25 ss., 61 ss., 79 

ss., que de jure condendo propõe a inversão do ónus da prova, mas considera que 

enquanto o actual sistema se mantiver, o juiz deve lançar mão da prova por 

presunções judiciais. A principal crítica do Autor ao sistema das presunções judiciais 

é a de que esse sistema fica totalmente na dependência de decisão não 

controlável do julgador. Um caso como o do presente acórdão parece dar força a 

essa crítica. 
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efeitos perversos que teria na actividade médica e na desprotecção da 

posição do agente médico ou hospital49. 

Embora, como se disse, não seja propósito do presente trabalho 

aprofundar essa análise, sempre diremos que as mesmas insuficiências 

identificadas no acórdão relativamente à questão da prova do nexo de 

causalidade entre falta de consentimento e dano se projectam igualmente 

na prova do nexo entre os demais factos invocados pelo autor como 

fundamentos da responsabilidade e os danos que sofreu50. 

 

 

 

                                                           
49 É o caso da posição de M. TEIXEIRA DE SOUSA, "Sobre o ónus da prova...", cit., 

maxime 140. MARGARIDA CORTEZ, "Responsabilidade civil das instituições públicas de 

saúde", in AA/VV, Responsabilidade Civil dos Médicos, Coimbra: Coimbra 

Editora/Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, 2005, pp. 257 ss., 266, também não questiona o sistema de repartição do 

ónus da prova precisamente porque pressupõe que o juiz “seguramente procurará 

(…) compensar a especial fragilidade da posição do autor da acção”, 

designadamente através da prova prima facie. Em Espanha, com um quadro 

normativo em tudo semelhante ao português, jurisprudência e doutrina admitem 

pacificamente a relevância da prova por presunção judicial: L. MUÑOZ I SABATÉ, 

Tratado..., IV, cit., 42, e PEDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ, Responsabilidad Médica y 

Hospitalaria, Barcelona: Bosch, 2004, 323, em ambos os casos com indicação de 

numerosas decisões. 
50 Com efeito, o tribunal exigiu à autora uma série de provas que, supomos, são 

impossíveis (ou perto disso), em particular a prova de que o enorme lapso de tempo 

decorrido (quatro horas e meia) desde que a autora se queixou de dores até ao 

momento que foi pela primeira vez assistida por um médico contribuiu para o 

agravamento dos danos, e mesmo a prova de que a bactéria pela qual a autora 

foi infectada (e que está presente em meio hospitalar, e não estava presente na 

autora quando deu entrada no hospital) foi contraída no hospital (!). Seriam 

excessivas tais exigências só por si, mas ainda mais o são quando de todo o caso, 

analisado em conjunto, resulta uma geral falha do serviço. Aliás, uma pecha do 

acórdão foi, claramente, a de tomar cada facto invocado pela autora 

isoladamente, sem fazer a avaliação geral do desempenho do Hospital. Nem se 

diga que à data dos factos, não estava consagrada na lei portuguesa a figura da 

faute du service: como se sabe, a jurisprudência, mesmo no quadro do Decreto-Lei 

n.º 48051, já a admitia – cf., v.g., com referências, ANDRÉ GONÇALO DIAS PEREIRA, 

"Responsabilidade civil dos médicos - alguns casos de jurisprudência", Lex 

Medicinae - Revista Portuguesa de Direito da Saúde, ano 4, (7), 2007, pp. 53 ss., 64; 

ANA PEREIRA DE SOUSA, "A culpa do serviço no exercício da função administrativa", 

Revista da Ordem dos Advogados, ano 72, (I), 2012, pp. 335 ss., 345.   
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5.2. O dano específico da falta de consentimento 

Mas há mais um ponto que nos leva a dizer que, neste âmbito da ligação 

entre (falta de) consentimento e dano, a abordagem do Tribunal sobre as 

questões de causalidade (ou mais latamente de imputação de danos) é 

insuficiente. 

Uma das dimensões que deveriam estar na linha da frente de qualquer 

juízo sobre responsabilidade por falta de consentimento informado é a do 

dano provocado pela violação da liberdade pessoal. Independentemente 

do seu sucesso, o acto médico sem consentimento é uma violação da 

liberdade pessoal; provoca uma quebra na dignidade da pessoa, que se vê 

submetido à tirania do facto consumado no seu corpo contra a sua 

vontade. Quando a intervenção concretamente ocorrida tem o grau de 

gravidade e de invasão efectiva do corpo de uma pessoa como a que 

teve lugar no caso do acórdão, dificilmente vemos como é que se pode 

recusar que o conhecimento posterior desse facto (o facto de que lhe 

fizeram algo grave e arriscado sem o seu consentimento) provoca no 

paciente um dano autónomo, que consiste desde logo na angústia de ter 

sido tratado como um objecto e não como uma pessoa, ao que acresce 

ainda, quando a intervenção tem mau resultado, a angústia de achar que 

era possível que o resultado final tivesse sido outro se lhe tivesse sido dada a 

hipótese de escolher.  

Esta pessoa, com alguma segurança, ficará ainda durante muito tempo 

a perguntar-se: e se me tivessem dito alguma coisa? E se me tivessem dado 

tempo? Teria isto sido assim?  

Pensamos que sublinhar isso não é disparatado nem irrelevante. A prová-

lo, podemos dar o exemplo de um caso, julgado em Inglaterra, relatado por 

JONATHAN HERRING51. A um recluso num estabelecimento prisional que tinha 

um pé gangrenado foi dito pelos médicos que se não o amputasse, 

                                                           
51 J. HERRING, Medical Law, cit., 68-69.   
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provavelmente morreria. Ele recusou o consentimento, por acreditar que se 

iria salvar sem a amputação. O caso chegou a tribunal porque se punha 

em causa a capacidade-para-consentir do recluso52. Porém, o tribunal 

entendeu que ele tinha capacidade de entender e querer e que por isso o 

consentimento era eficaz, e a amputação não se fez. HERRING conclui o 

relato, algo perplexo: “strangely, despite the doctors’ prognosis, the foot 

recovered and he lived to tell his tale!”  

E aqui a pergunta que poderíamos fazer era esta: se os médicos tivessem 

ignorado a recusa e amputado o pé, mesmo que o paciente conseguisse 

fazer prova da ilicitude e da culpa na violação da sua vontade, conseguiria 

fazer prova do nexo de causalidade entre a falta de consentimento e o 

dano, nos termos e com o sentido referidos no presente acórdão do 

Supremo, isto é, nos termos de uma prova directa e inequívoca? Não vemos 

como: todos os médicos (os que o assistiram e outros) iriam certamente 

asseverar que, naquele caso, toda a ciência médica ia no sentido de que o 

doente morreria se não lhe fosse de imediato amputado o pé. E porém 

sabemos que o cumprimento da exigência de consentimento foi a única 

coisa que permitiu ao recluso conservar tanto o pé como a vida. 

Estes casos dão certamente azo às maiores perplexidades, que se 

reflectem na circunstância de merecerem tratamentos totalmente diversos 

consoante os ordenamentos jurídicos. Esta diversidade, a nosso ver, explica-

se pelo facto de ninguém duvidar que nestes casos, embora possa não se 

provar que foi a falta do consentimento que deu origem ao mau resultado 

em que o paciente ficou, este sofre um prejuízo injusto, que não devia sofrer 

e que tem uma origem muito próxima na conduta ilícita e culposa de 

outrem – demasiado próxima para ser desconsiderada pela 

responsabilidade civil. Porém, se isto é claro, o enquadramento desse 

                                                           
52 Aparentemente, as razões invocadas pelo paciente, entre as quais achar que 

era “an excellent foot doctor” e acreditar em Deus, levaram os pragmáticos 

médicos ingleses a suspeitar da sua capacidade mental… 



RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

- Anotações de Jurisprudência 

 

165 

prejuízo nas categorias da responsabilidade civil é mais do que 

controvertido.  

É por isso que, em casos em que não resulte provado que a existência 

de consentimento evitaria o dano corporal, tanto se vê a defesa da 

ressarcibilidade deste dano como um dano moral grave, autonomizado do 

dano corporal53, como a admissibilidade do ressarcimento de um dano que 

não é dano moral, antes é equacionado como dano patrimonial de perda 

de chance de cura ou sobrevivência (perte de chance de guerison ou de 

survie), com base na ideia de que, caso o consentimento tivesse sido 

recolhido, seria possível que o resultado tivesse sido outro que não o dano 

corporal sofrido54.  

Tais hipóteses de solução têm sido sujeitas a críticas várias. 

Particularmente contra a perte de chance, tem sido dito que representa um 

artificialismo destinado a ultrapassar as dificuldades de prova do nexo de 

causalidade55. Porém, não nos parece que essa crítica tenha grande 

sentido. A teoria em causa quebra, certamente, com alguns dos quadros 

tradicionais (mais doutrinais do que legais), mas apenas porque atende a 

um problema que não tem solução adequada de acordo com esses 

quadros tradicionais. As eventuais dificuldades de enquadramento do tema 

não desmentem a patente insuficiência das teorias tradicionais para 

responder ao problema enunciado. 

Uma das razões, aliás, pelas quais estas propostas de solução quebram 

com esses quadros tradicionais é, precisamente, uma das suas maiores 

virtualidades: a circunstância de, contrariamente ao que sucede com as 

                                                           
53 Dando nota de vários acórdãos da jurisprudência espanhola nos quais se 

entendeu assim, J. RIBOT, "Consentimiento informado...", cit., 69-71. 
54 J. SINDE MONTEIRO, "Aspectos particulares...", cit., 146 ss.; R. CARDONA FERREIRA, 

Indemnização... cit., 119 ss. (notando, a pp. 120, que a teoria tem sido aplicada à 

falta de consentimento); J. RIBOT, "Consentimiento informado...", cit., 71; JEAN-RENÉ 

BINET, Droit Médical, Paris: Montchrestien/Lextenso, 2010, 240 ss. 
55 Cf. as indicações em R. CARDONA FERREIRA, Indemnização... cit., 120 ss. Entre nós, 

fazendo essa crítica, JOÃO ÁLVARO DIAS, Procriação assistida e responsabilidade 

médica, Coimbra: Coimbra Editora, STUDIA IURIDICA, 21, 1996, 396-398. 
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teorias tradicionais, não se bastarem com soluções de tudo ou nada, antes 

permitirem a composição de soluções que atendam ao carácter 

inextricavelmente duvidoso do caso, concedendo uma indemnização que 

poderá não ascender a todo o quantitativo do dano corporal sofrido56. 

Nada mais simples, natural e justo, num caso em que há uma conduta ilícita 

com grande probabilidade ligada ao resultado mas não 

comprovadamente ligada a todo o resultado, que o ressarcimento abranja 

uma parte, mas não todos, os danos, porque “casos mistos” pedem 

provavelmente “soluções mistas”.  

Ao eventual argumento de que se trataria de teorias importadas, sem 

correspondência com o direito positivo português, pode responder-se que o 

sistema positivo da responsabilidade civil oferece suficiente suporte para 

construções equilibradas desta natureza, como tem salientado a melhor 

doutrina57.  

                                                           
56 Chamando a atenção para essa característica da perte de chance e 

defendendo-a face a alguns contra-argumentos, J. SINDE MONTEIRO, "Aspectos 

particulares...", cit., 150-152, em termos que acompanhamos inteiramente. 
57 Podendo ser convocados, em concreto, quer por aplicação directa quer em 

sede de elemento sistemático da interpretação, vários preceitos, como a doutrina 

já sublinhou: J. SINDE MONTEIRO, "Aspectos particulares...", cit., 152 e nota, referindo o 

art. 494º CC; com uma postura de abertura a propósito do art. 566º/3 CC, M. TEIXEIRA 

DE SOUSA, "Sobre o ónus da prova...", cit., 138-139; e A. G. DIAS PEREIRA, "O dever de 

esclarecimento...", cit., 492, invocando os arts. 494º, 566º/3 e 570º como 

demonstração de que o sistema “aceita que o juiz em função das circunstâncias 

do caso decidendo e da complexidade dos factores a tomar em consideração na 

avaliação do montante de indemnização a possa reduzir ou limitar”. A estas normas 

pode ainda acrescentar-se o art. 496º/3 do CC, em sede de danos morais. A 

invocação desses preceitos não parece controvertida em sede de 

responsabilidade civil pública; mesmo o art. 494º do CC, que deve em princípio ter 

um âmbito de aplicação restrito na responsabilidade civil pública, como dissemos 

em MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, "A efectivação da responsabilidade civil extracontratual 

do Estado e demais entidades públicas ", in AA/VV, Estudos em Homenagem ao 

Professor Doutor Paulo de Pitta e Cunha, Vol. III - Direito Privado, Direito Público e 

Vária, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 587 ss., 620-622.  

Porém, como também dissemos no nosso estudo supra citado, as reservas à 

aplicação do art. 494º na responsabilidade pública visam sobretudo evitar um 

alijamento indevido das responsabilidades assumidas pelas entidades públicas. Já 

não parece que devam existir as mesmas reservas quando o que está em causa é 

a compensação do desequilíbrio processual entre o particular e o hospital público 

demandado, porque nesses casos o que está em causa é a correcção de uma 
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Pena é que o tribunal não o tenha considerado, e tenha feito valer uma 

postura de injustificável exigência da intensidade de prova que exigiu à 

autora, que só agravou as dificuldades naturais dessa prova no contexto de 

incerteza em que se situa a responsabilidade médica. 

                                                                                                                                                                     
extrema dificuldade de prova que, se não corrigida, redundará na impunidade do 

agente e na suportação, pelo paciente, de um dano que não devia suportar. 
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Advogado no departamento de Direito Europeu e da Concorrência  

da Sociedade de Advogados PLMJ  

LL.M (Master of Laws) pelo King’s College London 

 

 

I. Introdução 

 

O acórdão Bergaderm, do Tribunal de Justiça da União Europeia, tem sido 

apontado desde a sua prolação como um aresto da maior relevância na 

construção jurisprudencial do instituto da responsabilidade extracontratual 

da União Europeia por violação de normas do direito da União. 

O destaque atribuído a este acórdão prende-se fundamentalmente com 

o carácter inovador de posições aí adoptadas relativamente aos critérios 

de apreciação da gravidade de violações do direito da União Europeia, 

enquanto pressuposto da responsabilidade aquiliana da União e das suas 

instituições. 

Procurar-se-á de seguida descrever com detalhe e comentar 

criticamente a orientação adoptada pelo Tribunal nesse seu aresto. 

                                                           
*http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45418&pageInd

ex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7706169 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45418&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7706169
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45418&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7706169
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45418&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7706169


INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS  

 

170 

II. Enquadramento normativo e contexto jurisprudencial em que surge o 

acórdão Bergaderm 

 

O direito da União Europeia não estabelece um regime normativo 

detalhado da responsabilidade extracontratual da União.  

A base normativa em que assenta essa responsabilidade e a atribuição 

cometida ao Tribunal de Justiça para dirimir os litígios que a ela se referem 

consta dos artigos 340.º e 268.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (adiante, “TFUE”). 

Nos termos do segundo parágrafo do artigo 340.º, «[e]m matéria de 

responsabilidade extracontratual, a União deve indemnizar, de acordo com 

os princípios gerais comuns aos direitos dos Estados-Membros, os danos 

causados pelas suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das suas 

funções».  

Acrescenta o artigo 268.º que «[o] Tribunal de Justiça da União Europeia é 

competente para conhecer dos litígios relativos à reparação dos danos 

referidos nos segundo e terceiro parágrafos do artigo 340.º»1. 

Como bem se compreende, considerando as disposições em causa, este 

foi desde o início um domínio em que o direito foi urdido por via 

jurisprudencial, tendo cabido ao Tribunal densificar o regime da 

responsabilidade a partir do actual artigo 340.º TFUE. Na verdade, o Tratado 

não contempla sequer arrimos claros para o desenvolvimento deste 

instituto, limitando-se, de forma assaz vaga, a mencionar os princípios gerais 

comuns aos direitos dos Estados-membros como um parâmetro de 

actuação do Tribunal. 

O Tribunal foi firmando uma jurisprudência que define os seguintes 

pressupostos da responsabilidade por violação do direito da União: (i) 

                                                           
1 A versão portuguesa oficial do TFUE contém um erro de escrita na referência ao 

artigo que prevê a reparação de danos. Em vez do artigo 340.º, o texto oficial 

refere o artigo 240.º.  
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ilegalidade do comportamento imputado à instituição produtora do acto; 

(ii) verificação do prejuízo e (iii) existência de um nexo de causalidade entre 

o comportamento ilegal e o prejuízo invocado2. 

No percurso encetado pelo Tribunal, condicionado naturalmente pelos 

casos que foi sendo chamado a apreciar, ficou desde o início claro que era 

sobretudo no exercício da função legislativa que as instituições europeias 

estariam mais expostas a litígios de responsabilidade. Isto porque, 

tipicamente, na distribuição de poderes entre as instituições europeias e os 

Estados, caberia predominantemente àquelas a produção de normas 

jurídicas, ao passo que os Estados estariam mais vocacionados para a 

prática de actos administrativos de aplicação dessas normas. 

Partindo desta premissa, o Tribunal foi desde cedo elaborando uma 

construção dualista da responsabilidade, em função da natureza geral ou 

individual dos actos causadores de danos. Considerando que a função 

normativa envolve um espaço de apreciação significativo, implicando 

quase sempre escolhas de cariz político, o Tribunal adoptou um regime de 

responsabilidade por danos provocados por normas que limitava a 

atribuição de indemnizações a casos de violação manifesta e grave do 

direito da União. Já nos casos em que foi sendo chamado a pronunciar-se 

sobre a responsabilidade por actos administrativos das instituições – 

tipicamente da Comissão Europeia – esta exigência de violação manifesta 

e grave não existia. 

Esta construção dualista foi consagrada com meridiana clareza nos 

acórdãos Schöppenstedt3 e HNL4, que se debruçaram sobre pedidos de 

                                                           
2 Cf., inter alia, Acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1982, Oleifici 

Mediterranei c. Comunidade Económica Europeia, Proc. 26/81, Col.1982 p. 03057, § 

16. 
3 Acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Dezembro de 1971, Proc. 5/71, Aktien-

Zuckerfabrik Schöppenstedt c. Conselho, Col. 1971. P. 00975. 
4 Acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de Maio de 1978, Processos apensos 83 e 

94/76, 4, 15 e 40/77, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co. KG e outros 

c.Conselho e Comissão, Col. 1978, p. 01209. 
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indemnização por actos praticados no exercício da função legislativa da 

União Europeia. 

Desses acórdãos emergiu a seguinte construção jurisprudencial 

relativamente ao pressuposto da violação do direito da União nos casos de 

pedidos de indeminização resultantes do exercício da função legislativa: 

«Tratando-se de um acto normativo que implica opções de política 

económica, só haverá responsabilidade da Comunidade pelo prejuízo 

causado aos particulares em consequência de tal acto, tendo em 

consideração as disposições do segundo parágrafo do artigo [340.º] do 

Tratado, se existir violação suficientemente caracterizada de uma norma 

superior de direito que proteja os particulares»5. 

No caso HNL, o Tribunal desenvolveu melhor este requisito. Estava em 

causa um pedido de indemnização por danos resultantes de um 

regulamento adoptado no âmbito da política de quotas de leite, que tinha 

sido declarado nulo por violação do princípio da não discriminação. O 

Tribunal reconheceu que a norma violada visava proteger direitos dos 

particulares, mas também acrescentou que a violação não tinha sido 

suficientemente grave para que este requisito se devesse considerar 

preenchido. 

O Tribunal considerou que «nos domínios da política da Comunidade em 

matéria económica, pode ser exigido aos particulares que suportem, dentro 

de certos limites razoáveis, sem poderem ser indemnizados por fundos 

públicos, certos efeitos prejudiciais aos seus interesses económicos, 

ocasionados por um acto normativo, mesmo se este for considerado 

inválido». Esta concepção restritiva «explica-se pela consideração de que o 

poder legislativo, mesmo quando existe um controlo jurisdicional da 

validade dos seus actos, não deve ter entraves nas suas disposições pela 

perspectiva de acções de perdas e danos cada vez que se encontra na 

                                                           
5 Cf. Acórdão Schöppenstedt, cit., § 11. 
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situação de tomar medidas normativas, no interesse geral, susceptíveis de 

prejudicar os interesses dos particulares»6.   

Ficou assim cristalizada a construção dogmática do requisito da violação 

do direito para efeitos de responsabilidade aquiliana no exercício do poder 

legislativo pelas instituições da União Europeia, tendo a mesma sido 

adoptada pelo Tribunal até ao acórdão Bergaderm. 

Em paralelo com esta jurisprudência, o Tribunal foi tratando, ainda que 

de forma esparsa, o tema da responsabilidade resultante da prática de 

actos individuais, tendo cabido sobretudo ao Tribunal de Primeira Instância 

(actual Tribunal Geral) a apreciação de casos de responsabilidade 

extracontratual em que estava em causa a violação do direito da União 

por actos individuais. Seguindo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o 

Tribunal de Primeira Instância foi estabilizando de forma clara a posição de 

que, «no domínio dos actos administrativos, qualquer violação do direito 

constitui uma ilegalidade susceptível de implicar a responsabilidade da 

Comunidade»7.  

No entanto, esta separação estanque entre os regimes dos actos 

individuais e dos actos gerais deparou-se com dificuldades facilmente 

perceptíveis. 

Essa dualidade implicava desde logo a necessidade de, em cada caso, 

divisar sempre com segurança se o acto teria carácter geral ou individual, 

se seria uma norma ou um acto administrativo, para decidir pelo regime 

aplicável.  

E essa distinção suscitava ainda a questão, para a qual o Tribunal não 

tinha resposta adequada, de saber como tratar, neste domínio da 

responsabilidade, os actos individuais que implicam uma margem de 

                                                           
6 Cf. Acórdão HNL, cit., § 5. 
7 Cf. inter alia, Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Abril de 1997, 

Proc. T-390/94, Aloys Schröder, Jan e Karl-Julius Thamann contra Comissão, Col. 

1997, p. II-00501, § 51. 
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apreciação8 por parte do decisor. De acordo com a jurisprudência do 

Tribunal, estes actos estariam, tal como os vinculados, sujeitos a uma mera 

constatação da violação de uma norma, sem necessidade de se aferir se 

essa norma teria por objecto conferir direitos aos particulares, e sem 

necessidade de determinar a gravidade ou o carácter manifesto dessa 

infracção, não obstante tais actos resultarem, tal como os actos gerais, de 

uma escolha entre várias opções possíveis em abstracto. 

O acórdão Bergaderm, como se verá de seguida, procura superar os 

impasses criados por esta dicotomia de cunho formalista, ao criar um 

modelo mais coerente de apreciação dos vários modos de actuação das 

instituições, no âmbito da verificação do requisito da ilegalidade em 

acções de responsabilidade aquiliana. 

Por outro lado, à margem das questões resultantes da diferenciação 

entre actos individuais e actos gerais, o Tribunal de Justiça foi sendo 

confrontado, no contexto de reenvios prejudiciais, com a questão de saber 

em que termos os Estados-membros poderiam ser responsabilizados pela 

violação do direito da União Europeia. 

Nesta matéria, o acórdão Brasserie, de 1996, na senda do acórdão 

Francovich9, assumiu especial importância, ao definir de forma inovadora 

que «as condições de efectivação da responsabilidade do Estado por 

danos causados aos particulares em virtude da violação do direito 

                                                           
8 Essa margem de apreciação pode ser conferida nos casos de discricionariedade 

de decisão, nos casos de discricionariedade de escolha e sempre que for atribuído 

ao autor do acto um espaço de valoração ou, de qualquer modo, uma 

prerrogativa de avaliação, designadamente no caso dos chamados conceitos 

normativos indetermináveis de tipo, maxime no caso dos conceitos indeterminados 

de valor ou que impliquem juízos de prognose. Sobre o tema da vinculação da 

Administração ao Direito Público, cf. Rogério Soares, Direito Administrativo I, Porto, 

s/data (mas de 1980), policopiado, p. 50 ss. 
9 Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Novembro de 1991, Andrea Francovich 

e Danila Bonifaci e outros c. República Italiana, Processos apensos C-6/90 e C-9/90, 

Col. 1991, p. I-05357. No parágrafo 35 deste aresto, o Tribunal já havia declarado: 

«(…) o princípio da responsabilidade do Estado pelos prejuízos causados aos 

particulares por violações do direito comunitário que lhe sejam imputáveis é 

inerente ao sistema do Tratado». 
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comunitário não devem, caso não existam razões específicas, diferir das 

que regulam a responsabilidade da Comunidade em circunstâncias 

equiparáveis. Com efeito, a protecção dos direitos que os particulares 

retiram do direito comunitário não pode variar em função da natureza 

nacional ou comunitária da autoridade que está na origem do prejuízo»10. 

Este aresto não só deu um passo da maior relevância na consagração 

da equiparação entre os Estados-membros e as instituições da União 

Europeia em matéria de responsabilidade aquiliana pela violação do direito 

da União, como procurou densificar os requisitos dessa responsabilidade, 

tendo ido neste ponto mais longe do que a jurisprudência que até então se 

havia debruçado sobre o tema da responsabilidade das instituições da 

União. 

Este desenvolvimento jurisprudencial dos requisitos da responsabilidade 

viria a ser aproveitado na formulação da ratio decidendi do acórdão 

Bergaderm, como se verá infra. Foi aliás neste último aresto que, pela 

primeira vez, o Tribunal seguiu, em matéria de requisitos de responsabilidade 

extracontratual das instituições da União, a mesma jurisprudência que havia 

consagrado antes acerca dos requisitos de responsabilidade dos Estados-

membros11. 

É, pois, neste contexto jurisprudencial que é proferido o acórdão 

Bergaderm. 

 

 

                                                           
10 Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Março de 1996, Brasserie du Pêcheur SA 

contra Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, 

ex parte: Factortame Ltd e outros, Processos apensos C-46/93 e C-48/93, Col. 1996 p. 

I-01029, § 42. 
11 Cf. Tridimas, The General Principles of EU Law, 2.ª ed., Oxford University Press, 

2006, p. 487. 
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III. O acórdão Bergaderm 

 

Os factos que estão na origem do acórdão Bergaderm podem resumir-se 

com brevidade. 

O artigo 4.º da Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, 

relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes a 

produtos cosméticos (adiante, “directiva cosméticos”), dispõe que os 

Estados-membros devem proibir, por razões de saúde pública, a colocação 

no mercado dos produtos cosméticos que contenham substâncias 

mencionadas na “lista das substâncias que não podem entrar na 

composição dos produtos cosméticos”, constando essa lista do Anexo II da 

directiva. 

A directiva prevê nos artigos 8.º a 10.º o procedimento de actualização 

dessa lista em função do progresso técnico. 

A empresa Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA operava no 

mercado dos produtos para-farmacêuticos e cosméticos, sendo que a sua 

actividade principal consistia no fabrico e comercialização de um produto 

designado Bergasol, um óleo solar bronzeador que, além de óleo vegetal e 

filtros, continha essência de bergamota.  

Nos anos 80, suscitou-se uma acesa controvérsia científica sobre a 

possibilidade de as furocumarinas, que são moléculas que compõem a 

essência de bergamota, poderem ser cancerígenas quando usadas em 

associação com filtros num produto bronzeador. A Bergaderm era a única 

empresa que fabricava produtos com estas características, pelo que se 

envolveu activamente nessa discussão. O debate prolongou-se durante 

anos, nunca tendo chegado a haver consenso na comunidade científica 

sobre os riscos associados à utilização da essência de bergamota em creme 

bronzeadores e protectores solares. 
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Em 1995, a Comissão Europeia, depois de um procedimento complexo 

em que ouviu comissões científicas e um comité responsável por actualizar 

o Anexo II da directiva cosméticos, acabou por adoptar a Directiva 

95/34/CE da Comissão, de 10 de Julho de 1995, (adiante, «directiva de 

adaptação»), cujo objecto estava limitado a uma actualização da lista de 

substâncias proibidas no Anexo II da directiva cosméticos, para proibir a 

utilização em protectores solares e bronzeadores de uma quantidade de 

furocumarinas que não fosse inferior a 1mg/kg. 

Esta proibição implicou o fim da comercialização do Bergasol, o único 

produto afectado pela proibição, que era também o produto de referência 

da Bergaderm. Pouco tempo depois da adopção desta directiva, a 

Bergaderm entrou em colapso financeiro. Em 10 de Outubro de 1995, foi 

desencadeado o procedimento de liquidação judicial da empresa. 

Foi neste quadro que a Bergaderm intentou uma acção de 

responsabilidade contra a Comissão Europeia no Tribunal de Primeira 

Instância (actual Tribunal Geral).  

Quando propôs a acção, a empresa estaria porventura convencida de 

que poderia com facilidade demonstrar o dano, bem como o nexo de 

causalidade entre a conduta da Comissão Europeia, que reputava de 

ilegal, e o prejuízo sofrido. Em todo o caso, ao nível dos pressupostos da 

responsabilidade, confrontava-se com a dificuldade de passar o exigente 

teste de ilegalidade qualificada que o Tribunal de Justiça, em jurisprudência 

estabilizada, vinha exigindo para a responsabilidade resultante de actos 

normativos. 

Para ultrapassar este obstáculo, a Bergaderm optou então por seguir 

uma interessante via de argumentação. Sustentou a demandante que a 

«directiva de adaptação», na medida em que dizia respeito exclusivamente 

ao produto Bergasol, era materialmente um acto administrativo e não um 

acto normativo. Tendo em conta o seu objectivo e conteúdo, tratar-se-ia de 
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um acto individual de aplicação concreta a um único produto, que era 

fabricado apenas pela Bergaderm.  

Se essa posição obtivesse vencimento junto do Tribunal, a mera 

constatação da violação de uma norma por parte da Comissão Europeia 

poderia ser suficiente para que o requisito da ilegalidade se tivesse por 

verificado.  

Assentando a sua argumentação nesta tese, a Bergaderm invocou um 

conjunto de vícios processuais, como a violação do processo de adopção 

da «directiva de adaptação» e a violação dos seus direitos de defesa, para 

que o Tribunal pudesse concluir pela existência de uma ilegalidade. Um dos 

vícios processuais invocados consistiria no incumprimento da obrigação de 

envolver o Conselho no processo de adopção da directiva. Além dos vícios 

procedimentais, a demandante alegou ainda uma violação do princípio da 

proporcionalidade e um vício de desvio de poder.  

Contudo, o Tribunal de Primeira Instância não acolheu a posição da 

Bergaderm quanto à qualificação da «directiva de adaptação» como acto 

administrativo. 

O Tribunal considerou que «a directiva é um acto comunitário de 

alcance geral e a possibilidade de determinar o número ou mesmo a 

identidade das pessoas a que se aplica não põe em causa a sua natureza 

normativa» e prosseguiu referindo que «a directiva de adaptação visa, de 

forma geral e abstracta, todos os empresários dos Estados-Membros que, 

nos termos fixados para a sua transposição para a ordem jurídica interna, 

exerçam actividades no sector abrangido»12. 

Nessa medida, o Tribunal sublinhou que apenas teria de verificar se a 

demandada tinha infringido uma norma superior de direito que protegesse 

particulares, como resultava da jurisprudência consolidada em matéria de 

                                                           
12 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Julho de 1998, 

Laboratoires pharameceutiques Bergaderm SA e Jean-Jacques Goupil c. Comissão, 

proc. T-199/96, Col. 1998 p. II-02805, § 50. 
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actos normativos. Tendo contudo rejeitado a existência de qualquer 

violação do direito da União por parte da Comissão Europeia, 

designadamente dos invocados vícios procedimentais, concluiu 

naturalmente que não seria necessário apreciar a questão de saber se teria 

havido violação de uma norma superior de direito13.  

A propósito da invocação de uma violação dos direitos de defesa 

imposta pelo princípio do contraditório, o Tribunal, escudando-se mais uma 

vez em jurisprudência anterior, esclareceu que, salvo em casos muito 

excepcionais, resultantes de disposições expressas, o princípio do 

contraditório não se impõe nos processos legislativos, ao contrário do que 

sucede em procedimentos administrativos susceptíveis de conduzir a um 

acto lesivo dos interesses de um particular14. De todo o modo, o Tribunal 

sublinhou que a Bergaderm tinha tido a possibilidade de expor a sua 

posição antes da adopção da «directiva de adaptação». 

O Tribunal conclui ainda que não teria havido violação do princípio da 

proporcionalidade, nem tão-pouco desvio de poder por parte da Comissão 

Europeia15. 

Neste aresto assume particular relevância a posição assumida pelo 

Tribunal quanto à natureza normativa da «directiva de adaptação», na 

sequência de uma distinção então imperante na jurisprudência entre o 

regime de responsabilidade gerada por actos individuais e o regime de 

responsabilidade emergente de actos gerais, com aplicação de regras 

distintas e estanques no que respeita à verificação do requisito da 

ilegalidade. 

A Bergaderm recorreu do acórdão da primeira instância para o Tribunal 

de Justiça, retomando em geral o arrazoado que havia aduzido perante o 

tribunal recorrido. No entanto, para acautelar a possibilidade de o Tribunal 

                                                           
13 Cf. Idem, § 51 e §56. 
14 Cf. Ibidem, §§ 58 e 59. 
15 Cf. Ibidem, §§ 67 ss.  
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de Justiça manter o entendimento de que a «directiva de adaptação» era 

um acto normativo, invocou subsidiariamente a violação de regras 

superiores de direito. 

Confrontado com a invocação de um erro de direito por parte do 

Tribunal de Primeira Instância, ao ter qualificado a «directiva de 

adaptação» como um acto normativo – primeiro fundamento do recurso -, 

o Tribunal de Justiça seguiu um iter argumentativo que merece particular 

atenção pelo seu carácter inovador. 

O Tribunal começou por recordar, invocando o acórdão Brasserie, que 

«[o] regime construído pelo Tribunal de Justiça ao abrigo [da disposição do 

Tratado que prevê a responsabilidade extracontratual], tem 

designadamente em consideração a complexidade das situações a 

regular, as dificuldades de aplicação ou de interpretação dos textos e, de 

uma forma mais especial, a margem de apreciação de que dispõe o autor 

do acto impugnado»16. 

O Tribunal partiu precisamente da fundamentação constante do 

acórdão Brasserie, relativa à responsabilidade dos Estados-Membros por 

violação do direito da União, para sublinhar que «o critério decisivo para 

considerar que existe uma violação do direito comunitário suficientemente 

caracterizada é o da violação manifesta e grave, tanto por um Estado-

Membro como por uma instituição, dos limites que se impõem ao seu poder 

de apreciação»17. 

E refere de seguida que «[n]a hipótese de o Estado-Membro ou a 

instituição em causa disporem de uma margem de apreciação 

consideravelmente reduzida, ou mesmo inexistente, a simples infracção ao 

direito comunitário pode bastar para provar a existência de uma violação 

suficientemente caracterizada»18. 

                                                           
16 Cf. Acórdão Bergaderm do Tribunal de Justiça, cit., § 40. 
17 Cf. Idem, § 43 
18 Cf. ibidem, § 44 
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Ora, foi neste ponto que o Tribunal efectivamente inovou, ao rejeitar a 

distinção até aí estanque entre actos administrativos e actos normativos, 

que era geradora de uma rigidez de análise pouco consentânea com a 

complexidade da actuação das instituições, designadamente quando em 

causa estavam actos administrativos não estritamente vinculados, que 

implicavam alguma margem de apreciação da autoridade decisora.  

O Tribunal veio esclarecer que «há que declarar que a natureza geral ou 

individual de um acto de uma instituição não é um critério determinante 

para identificar os limites do poder de apreciação de que dispõe a 

instituição em causa»19. 

Tendo acrescentado: «Daqui resulta que o primeiro fundamento [do 

recurso], que é exclusivamente baseado na qualificação da directiva de 

adaptação como acto individual é, em qualquer caso, inoperante, 

devendo ser rejeitado»20. 

Não tendo assim necessidade de tomar posição quanto à questão da 

qualificação jurídica da «directiva de adaptação» como acto normativo ou 

acto administrativo, o Tribunal centrou de seguida a sua atenção na 

questão de saber se a Comissão tinha ou não uma significativa margem de 

apreciação na determinação do conteúdo dispositivo da «directiva de 

adaptação». 

Tendo por base a exame desta questão, o Tribunal de Justiça, 

confrontado no recurso com a alegação da violação de regras e princípios 

do direito da União, seguiu o entendimento perfilhado no acórdão 

recorrido, ao referir que a Comissão tinha efectivamente uma margem de 

apreciação na aprovação da «directiva de adaptação», que se prendia 

com a avaliação da necessidade de salvaguarda da saúde pública21. 

                                                           
19 Cf. ibidem, § 46 
20 Cf. ibidem, §47. 
21 Cf. ibidem, § 66. 
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Existindo essa margem de apreciação, e como já resultava do acórdão 

Brasserie, só poderia haver violação suficientemente caracterizada de uma 

regra superior de direito se a Comissão tivesse violado de forma manifesta e 

grave os limites do seu poder de apreciação, sem que fosse identificável a 

existência de um interesse público superior. Ora, no caso vertente, tinha 

resultado claro de todo o processo que conduziu à adopção da «directiva 

de adaptação» que havia um interesse público superior em causa que, de 

resto, legitimava a invocação do princípio da precaução feita pelo Tribunal 

de Primeira Instância22. 

O Tribunal, rejeitando também parte dos fundamentos do recurso em 

razão dos seus poderes de jurisdição, limitados a questões de direito23, 

acabou por afastar toda a argumentação desenvolvida pela demandante 

no processo, negando provimento ao recurso. 

 

IV. Análise crítica 

 

O que releva no acórdão Bergaderm e explica a sua longevidade 

enquanto aresto de referência na jurisprudência do Tribunal de Justiça não 

é certamente a matéria factual subjacente ao processo. Na verdade, o 

Tribunal de Primeira Instância, como o Tribunal de Justiça, chegaram à 

conclusão de que, quer a conduta da Comissão no procedimento de 

adopção da «directiva de adaptação», quer o próprio conteúdo dispositivo 

desse diploma, não configuravam qualquer ilegalidade, muito menos uma 

ilegalidade geradora de responsabilidade extracontratual. O caso era 

relativamente simples e poderia ter sido julgado sem qualquer lastro 

significativo para o futuro. 

Na verdade, a importância do acórdão decorre das suas inovações 

conceptuais, que permitiram ao Tribunal corrigir uma trajectória da 

                                                           
22 Cf. ibidem, § 53. 
23 Cf. artigo 256.º, n.º 2 TFUE. 
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jurisprudência que tinha limitações e insuficiências na definição dos critérios 

de apreciação da ilegalidade dos actos administrativos em matéria de 

responsabilidade extracontratual. O aspecto mais inovador consiste 

precisamente na desconsideração da qualificação do acto como geral ou 

individual para este efeito. Esta opção permitiu superar uma dualidade de 

regimes de feição formalista, que não tinha em conta a complexidade e 

diversidade dos actos que as instituições são chamadas a praticar, mas 

apenas a sua natureza geral ou individual.  

Por outro lado, é interessante verificar que a definição do critério da 

margem de apreciação de que dispõe o autor do acto para aferição de 

uma ilegalidade relevante é apresentada no acórdão em escassos e 

lacónicos parágrafos, a partir de uma construção dogmática do requisito 

da ilegalidade que na verdade já constava, em grande medida, do 

acórdão Brasserie.  

Com efeito, este último acórdão já havia definido, ainda que de forma 

não exaustiva, as bases em que deve assentar a apreciação de acções de 

responsabilidade no que concerne ao requisito da ilegalidade dos actos 

praticados ou aprovados com uma considerável margem de apreciação. 

Faltava dar o passo de desconsiderar a natureza do acto – norma ou acto 

administrativo – no âmbito da apreciação do requisito da ilegalidade. O 

que já se entrevia no acórdão Brasserie foi então concretizado de forma 

clara no acórdão Bergaderm. De resto, não deixa de ser significativo que os 

dois arestos apareçam frequentemente citados em conjunto na 

jurisprudência, a propósito das condições de verificação do requisito da 

ilegalidade nas acções de responsabilidade extracontratual24. 

A jurisprudência do acórdão Bergaderm, seguindo de perto o acórdão 

Brasserie, tem assim três corolários fundamentais: 

                                                           
24 Cf., inter alia, Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Julho de 2005, Comissão 

Europeia c. CEVA Santé Animale SA e Pfizer Enterprises Sàrl, anteriormente 

Pharmacia Entreprises SA, Proc. C-198/03, Col. 2005, p. I-06357. 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS  

 

184 

Em primeiro lugar, a análise do requisito da ilegalidade no âmbito de 

acções de responsabilidade extracontratual varia em função da margem 

de apreciação conferida ao autor do acto, independentemente de estar 

em causa um acto geral ou individual. 

Em segundo lugar, quando a margem de apreciação é reduzida ou 

inexistente, o que é dizer, no caso dos actos vinculados, qualquer violação 

do direito é susceptível de gerar responsabilidade. 

Por último, nos casos em que o julgador considere que existe uma 

margem de apreciação significativa, resultante da existência em abstracto 

de várias opções que se oferecem ao autor do acto no exercício dos seus 

poderes de decisão, apenas a violação suficientemente caracterizada de 

uma norma que vise proteger direitos dos particulares pode dar azo a 

responsabilidade.  

Não basta pois, nestes últimos casos, a verificação da violação de uma 

qualquer norma, por exemplo procedimental ou de repartição de 

competências entre diferentes instituições, como invocava a Bergaderm, 

para que se tenha por verificada a violação de uma norma relevante. 

Apenas a violação de uma norma que confira directamente direitos aos 

particulares afectados pelo acto releva para este efeito.  

Acresce que, ainda assim, não basta uma qualquer violação de uma 

norma que atribui direitos aos particulares lesados. Essa violação tem de ser 

suficientemente caracterizada.  

Como resulta do acórdão Brasserie, citado a este respeito no acórdão 

Bergaderm, este requisito da existência de uma violação suficientemente 

caracterizada apenas se verifica nos casos em que exista uma violação 

manifesta e grave dos limites que se impõem ao poder de apreciação do 

autor do acto25.  

                                                           
25 Cf. Acórdão Brasserie, cit., § 55. 
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Donde decorre que o Tribunal terá sempre de fazer um juízo sobre o 

carácter “manifesto e grave” da violação do direito, o que cria uma 

limitação suplementar à verificação de uma ilegalidade relevante para 

efeitos de determinação da responsabilidade. 

A construção adoptada pelo Tribunal tem a inegável vantagem de 

clarificar em que casos esta apreciação mais exigente do requisito da 

ilegalidade pode ter lugar. É, de facto, dificilmente contestável que a 

jurisprudência do acórdão Bergaderm veio dotar o regime da 

responsabilidade aquiliana da União Europeia de maior clareza, do ponto 

de vista conceptual.  

A inovadora jurisprudência consagrada no acórdão Bergaderm operou 

uma significativa alteração no regime da responsabilidade por violação do 

direito da União Europeia, como ficou desde logo patente num processo 

contemporâneo do acórdão Bergaderm. Trata-se de um caso em que o 

Tribunal de Primeira Instância foi chamado a apreciar, sensivelmente um 

mês antes da prolação do acórdão Bergaderm, uma acção de 

responsabilidade extracontratual intentada pela Camar em que estava em 

causa um acto administrativo da Comissão, relativo à aplicação de 

medidas transitórias no âmbito da política agrícola comum. O Tribunal 

considerou que a Comissão dispunha in casu de um amplo poder de 

apreciação26. Todavia, seguiu a jurisprudência anterior ao acórdão 

Bergaderm, segundo a qual, no domínio dos actos administrativos, qualquer 

violação do direito constitui uma ilegalidade susceptível de implicar a 

responsabilidade da União, concluindo sem mais que a condição relativa à 

ilegalidade do comportamento da Comissão se tinha por verificada, por ter 

                                                           
26 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Junho de 2000, Camar Srl 

e Tico srl c. Comissão e Conselho, Processos apensos T-79/96, T-260/97 e T-117/98, 

Col. 2000, p. II-02193, § 145. 
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havido violação de uma disposição de um regulamento da União 

Europeia27. 

Em recurso, o Tribunal de Justiça, seguindo já a jurisprudência do 

acórdão Bergaderm, declarou que o Tribunal de Primeira Instância havia 

incorrido num erro de direito, ao considerar que a responsabilidade da 

Comissão poderia resultar do simples facto da ilegalidade do acto, sem ter 

em conta a margem de apreciação de que aquela instituição dispunha28. 

O encadeamento seguido pelo Tribunal para retirar a conclusão de que 

teria havido um erro de direito na primeira instância segue sem reserva a 

construção jurisprudencial constante do acórdão Bergaderm. 

Deve contudo notar-se que esta construção jurisprudencial, com todos os 

seus méritos, não afastou todos os problemas, já anteriores ao acórdão, que 

se colocam na análise do requisito da ilegalidade. Esses problemas 

prendem-se fundamentalmente com a exigência de que a violação de 

uma norma que visa proteger direitos seja manifesta e grave. Parece-nos, 

com efeito, que a preocupação de proteger as instituições que perpassa 

nesta qualificação da ilegalidade para efeitos de reparação de danos 

causados a particulares, e que foi várias vezes explicada pelo Tribunal, 

pode conduzir a uma restrição excessiva do direito à indemnização dos 

lesados. 

A dificuldade neste ponto surge essencialmente por força da inexistência 

de critérios objectivos de qualificação da violação do direito como 

manifesta e grave, tema sobre o qual o acórdão Bergaderm não se 

debruçou.  

Essa ausência de critérios estabilizados confere ao Tribunal um poder de 

apreciação que se poderá reputar de excessivo, o que é especialmente 

significativo pelo facto de a interpretação do conceito de «manifesto e 

grave» que tem vindo a ser seguida pelo Tribunal ter um cunho 

                                                           
27 Cf. idem, §§ 205 e 206. 
28 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Dezembro de 2002, Comissão c. 

Camar Srl e Tico Srl, Proc. C-312/00 P, Col. I-11355, §§ 52, 55 e 56. 
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marcadamente restritivo. Aliás, não deixa de ser significativo que sejam 

relativamente escassos os casos em que o Tribunal vem reconhecendo um 

direito à reparação de danos, na sequência de uma conduta ilícita das 

instituições29. Uma tal orientação restritiva pode entrar em tensão com o 

princípio da tutela jurisdicional efectiva dos direitos dos particulares. 

É certo que o acórdão Brasserie, proferido em sede de reenvio 

prejudicial, procurou estabelecer directrizes, destinadas ao julgador 

nacional, quanto aos factores que devem ser ponderados na densificação 

do conceito indeterminado de violação manifesta e grave: «(…) entre os 

elementos que o órgão jurisdicional competente pode ser levado a 

considerar, importa sublinhar o grau de clareza e de precisão da regra 

violada, o âmbito da margem de apreciação que a regra violada deixa às 

autoridades nacionais ou comunitárias, o caracter intencional ou 

involuntário do incumprimento verificado ou do prejuízo causado, o 

carácter desculpável ou não de um eventual erro de direito, o facto de as 

atitudes adoptadas por uma instituição comunitária terem podido contribuir 

para a omissão, a adopção ou a manutenção de medidas ou práticas 

nacionais contrárias ao direito comunitário»30. 

Contudo, a própria formulação destas directrizes, bem como o seu cariz 

exemplificativo, não são de molde a delas se retirarem critérios objectivos 

de qualificação de uma violação do direito como manifesta e grave.  

Um exemplo que atesta bem as dificuldades geradas por esta 

abordagem do Tribunal é o processo MyTravel. 

A MyTravel (então designada Airtours) submeteu à apreciação da 

Comissão Europeia uma operação de aquisição de um concorrente, como 

lhe era imposto pelo direito da União Europeia. Deve notar-se que cabe à 

Comissão Europeia exercer uma função de controlo de concentrações 

                                                           
29 Cf. Biondi e Farley, The Right to Damages in European Law, Wolters Kluwer, 2009, 

p. 160. 
30 Cf. Acordão Brasserie, cit., § 56. 
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com dimensão europeia para avaliar, através de uma análise prospectiva, 

se dessas concentrações podem resultar entraves significativos à 

concorrência. Quando a Comissão considere que existe um risco fundado 

de uma concentração lesar a concorrência, pode não autorizar a 

operação, ou autorizá-la mediante a imposição de compromissos às 

empresas envolvidas, comportamentais ou estruturais, que permitam 

superar esse risco.  

Chamada a apreciar a concentração notificada pela então Airtours, a 

Comissão não autorizou a operação por considerar que a mesma implicava 

riscos significativos para a concorrência. A Airtours impugnou a decisão 

junto do Tribunal de Primeira Instância. 

O Tribunal, depois de declarar que a Comissão tem uma significativa 

margem de apreciação em processos de apreciação de concentrações, 

desde logo em razão da complexa análise económica que tais processos 

encerram, anulou a decisão com base na existência de erros manifestos de 

análise cometidos por aquela instituição e que teriam conduzido à decisão 

de não aprovação da operação de concentração31. 

Na sequência deste acórdão, a empresa MyTravel intentou uma acção 

de responsabilidade extracontratual contra a Comissão Europeia. Todavia, 

o mesmo Tribunal de Primeira Instância que tinha anulado a decisão da 

Comissão em razão da gravidade dos erros cometidos, decidiu nesta sede, 

por aplicação da jurisprudência Bergaderm, negar que a Comissão tivesse 

violado de forma manifesta e grave os limites do seu poder de apreciação, 

não aceitando assim que estivesse preenchido o primeiro requisito da 

responsabilidade aquiliana da Comissão. 

O Tribunal declarou a este propósito: «No âmbito do recurso de 

anulação, o Tribunal entendeu que, face a todas as considerações 

expostas, se devia concluir que a Comissão, longe de ter baseado a sua 

                                                           
31 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Junho de 2002, Airtours plc c. 

Comissão, Proc. T-342/99, Col. 2002, p. II-02585. 
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análise prospectiva em provas sólidas, cometeu uma série de erros de 

apreciação sobre elementos importantes para a avaliação (…)»32. 

Contudo, chegado o momento de verificar o preenchimento dos 

pressupostos da responsabilidade, o Tribunal seguiu um entendimento 

francamente restritivo do carácter manifesto e grave da ilegalidade em 

causa, justificando a sua posição nestes termos: «(…) não se pode 

considerar que o incumprimento de uma obrigação legal que, por mais 

lamentável que seja, pode ser explicado pela limitações objectivas que 

recaem sobre a instituição e sobre os seus agentes em matéria de 

fiscalização de concentrações, constitui uma violação suficientemente 

caracterizada do direito comunitário, para efeitos da responsabilidade 

extracontratual da Comunidade. Pelo contrário, o direito a uma 

indemnização pelos danos resultantes do comportamento da instituição 

existe quando este se traduz num acto manifestamente contrário à norma 

jurídica e prejudica gravemente os interesses de terceiros que não 

encontram justificação nem explicação nas limitações específicas 

objectivamente impostas aos serviço no âmbito de um funcionamento 

normal»33.  

Este aresto ilustra bem como a prerrogativa de interpretação do 

conceito de violação manifesta e grave, se interpretado num sentido 

restritivo, pode conduzir a uma análise fortemente limitadora da apreciação 

do requisito da ilegalidade, podendo conflituar com uma tutela jurisdicional 

efectiva dos direitos dos particulares.  

A falta de arrimos mais objectivos que orientem o julgador na 

interpretação destes conceitos pode assim gerar resultados pouco 

consentâneos com os interesses que o instituto da responsabilidade 

extracontratual visa tutelar. 

                                                           
32 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Setembro de 2008, MyTravel 

Group plc c.Comissão, Proc. T-212/03, Col. 2008, p. II-01967, § 79.  
33 Cf. idem, § 43. 
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É interessante, de resto, confrontar nesta matéria o regime da União 

Europeia com o regime previsto no direito português. Na nossa ordem 

interna, esta questão encontra uma solução bem diferente.  

O artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 

31/2008, de 17 de Julho, que aprova o Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, considera «ilícitas as 

acções e omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que 

violem disposições constitucionais, legais ou regulamentares», quer se trate 

de actos individuais e concretos ou de normas administrativas aprovados ou 

não com uma considerável margem de apreciação.  

Por outro lado, o artigo 15.º da mesma lei estipula que o Estado é 

civilmente responsável pelos danos causados aos direitos ou interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos por actos que, no exercício da função 

político-legislativa, pratique em desconformidade com a Constituição, o 

direito internacional, o direito da União Europeia ou acto legislativo de valor 

reforçado. Isto é, para que possa haver responsabilidade do Estado, o 

legislador português basta-se com a violação do direito, no exercício da 

função administrativa ou da função politico-legislativa. Foi assim privilegiada 

a objectividade, a previsibilidade e a segurança jurídica na apreciação da 

ilicitude das actuações dos entes públicos. 

Naturalmente que, considerando que o regime da responsabilidade 

extracontratual da União Europeia tem sido urdido pelo Tribunal de Justiça, 

caberá em princípio a este a definição de elementos mais claros para a 

interpretação do conceito de violação manifesta e grave. Esse quadro 

objectivo que falta criar justifica-se desde logo por razões de certeza e 

segurança jurídica. É importante que os particulares e as próprias instituições 

consigam apreender de forma mais clara o sentido da orientação do 

Tribunal. 

A isto acresce a necessidade de ser encontrado um equilíbrio mais 

adequado entre a protecção da actuação das instituições e a tutela dos 

direitos dos particulares.  
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O acórdão Bergaderm criou as condições para uma maior coerência 

conceptual na definição do requisito da ilegalidade em matéria de 

responsabilidade aquiliana das instituições da União. Caberá agora ao 

Tribunal dar um passo mais no sentido de clarificar em que condições a 

conduta das instituições em actos praticados com uma considerável 

margem de apreciação podem dar azo a responsabilidade. Esse passo está 

por dar, mas reveste-se da maior importância para o fortalecimento do 

instituto da responsabilidade extracontratual no direito da União Europeia.
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Indemnização por facto lícito na função jurisdicional 

 

Anotação ao Acórdão do TCA-Sul, de 12/06/2012 (proc. 07144/11) 

 

Consulte o acórdão aqui* 

 

Paulo Dias Neves 

Advogado 

 

 

1. O acórdão sob anotação, proferido ainda no âmbito da aplicação do 

Decreto n.º 48051, de 21 de novembro de 1967,apresenta uma pluralidade 

de pontos de interesse para o tratamento de questões controvertidas, quer 

em matéria de responsabilidade do Estado por factos lícitos, quer no 

domínio da responsabilidade do Estado no âmbito da função jurisdicional. 

O facto de versar sobre a aplicação do vetusto Decreto n.º 48051 não lhe 

retira atualidade e interesse prático. Por um lado, algumas das questões 

nele tratadas são transponíveis para o domínio de aplicação do regime da 

responsabilidade civil do Estado aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro (RRCEE). Por outro lado, a proximidade da publicação do RRCEE 

e a sua aplicação no tempo, combinadas com o prazo prescricional de três 

anos e com a morosidade dos tribunais, fazem certa a presença do diploma 

de 1967 por muitos anos na vida judiciária. 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/6b9de4ac9cdb82

de80257ad30051be89?OpenDocument&Highlight=0,07144%20 

 

http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/6b9de4ac9cdb82de80257ad30051be89?OpenDocument&Highlight=0,07144%20
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/6b9de4ac9cdb82de80257ad30051be89?OpenDocument&Highlight=0,07144%20
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/6b9de4ac9cdb82de80257ad30051be89?OpenDocument&Highlight=0,07144%20
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Procuraremos sumariamente tocar em algumas dessas questões, 

aproveitando o ensejo para revisitar dissonante jurisprudência que vem 

sendo proferida nesta matéria. 

 

2. O acórdão trata de um caso de apreensão de rações alimentares para 

animais em resultado de “uma ordem proferida em sede de inquérito do 

Ministério Público” no âmbito de um processo para apuramento de 

responsabilidade criminal, na sequência do qual veio a resultar o 

perecimento e destruição dos bens apreendidos. Embora a decisão não 

permita esclarecer com o necessário rigor a posição processual do 

proprietário das rações no inquérito crime, nem as circunstâncias concretas 

desse processo e da ordem de apreensão1, assume-se que no caso 

presente o direito de propriedade sobre os bens apreendidos não envolve 

                                                           
1 O artigo 178º do Código do Processo Penal determina que “são apreendidos os 

objectos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir a prática de um 

crime, os que constituírem o seu produto, lucro, preço ou recompensa, e bem assim 

todos os objectos que tiverem sido deixados pelo agente no local do crime ou 

quaisquer outros susceptíveis de servir a prova”. De acordo com o artigo 186.º do 

mesmo Código, os objetos apreendidos são restituídos logo que se mostre“ 

desnecessário manter a apreensão para efeito de prova”, sendo certo que após o 

trânsito em julgado da sentença a proferir no processo, devem ser restituídos “salvo 

se tiverem sido declarados perdidos a favor do Estado”. Os artigos 109.º e segs do 

Código Penal estabelecem as circunstâncias em que os objetos, do arguido ou de 

terceiro, são declarados perdidos a favor do Estado. 

Por seu turno, o artigo 185.º, n.º 1, do Código do Processo Penal determina 

especialmente que “se a apreensão respeitar a coisas sem valor, perecíveis, 

perigosas, deterioráveis ou cuja utilização implique perda de valor ou qualidades, a 

autoridade judiciária pode ordenar, conforme os casos, a sua venda ou afectação 

a finalidade pública ou socialmente útil, as medidas de conservação ou 

manutenção necessárias ou a sua destruição imediata”, prevendo o n.º3 desse 

artigo que “o produto apurado nos termos do número anterior reverte para o 

Estado”. Também o artigo 14.º da Lei n.º 45/2011, de 24 de junho, prevê que o 

Estado “procede à venda dos bens perecíveis, deterioráveis ou desvalorizáveis ou à 

sua afectação a finalidade pública ou socialmente útil, antes de decisão transitada 

em julgado, quando não constituam meio de prova relevante.” 

Sobre a apreensão de bens em sede de crimes contra a saúde pública, v. ainda o 

Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, cujo artigo 25.º prevê o crime“ contra a 

genuinidade, qualidade ou composição de alimentos destinados a animais”, 

determinando o artigo 46.º desse diploma que “a apreensão de bens pode ter 

lugar quando necessária à investigação criminal ou à instrução, à cessação da 

ilicitude ou nos casos de indícios de infracção capaz de determinar a sua perda”. 
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qualquer situação patrimonial antijurídica, o que dificilmente mereceria 

tutela do direito e desencadearia uma obrigação de indemnizar a cargo 

do Estado2. 

A afirmação enunciada no sumário do acórdão segundo a qual “a 

responsabilidade civil extracontratual por factos lícitos antes da Lei n.º 

67/2007 já abrangia a função jurisdicional por imperativo constitucional”, 

expressa um entendimento que acolhemos. No entanto, trata-se de 

interpretação que está longe de ser pacífica, sobretudo se reportada a 

decisões judiciais ou a decisões proferidas pelo Ministério Público enquanto 

autoridade judiciária (arts. 1º, n.º1, alínea b), 178º, n.ºs 3 e 5, e 267º do 

Código de Processo Penal)3, como é o caso retratado no acórdão em 

referência. 

A abordagem do tema impõe prévia distinção entre atos jurisdicionais 

stricto sensu – cuja definição se pode centrar no paradigma das decisões 

que ditam o direito com eficácia de caso julgado – e factos ocorridos no 

âmbito da realização da função jurisdicional, que incluem os primeiros mas 

também atos e omissões materialmente administrativas. A distinção, hoje 

vincada nos artigos 12.º e 13.º do RRCEE, parece-nos útil, também, para 

sublinhar que muitas vezes a afirmação ou a exclusão do dever de 

indemnizar por factos lícitos no exercício da função jurisdicional, fica apenas 

a dever-se ao uso de diferentes conceitos de “função jurisdicional”. Esta, 

com efeito, vem surgindo ora identificada exclusivamente com a decisão 

do juiz, ora abarcando também decisões de magistrados do Ministério 

Público no exercício de competências exclusivas na direção do inquérito, 

ora ainda, em sentido mais lato – mais adequado e coincidente com o 

                                                           
2 Sobre o tema, v. JOÃO CONDE CORREIA, Do confisco à perda alargada, PGR e 

INCM, 2012 e o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 340/1987, de 10 de julho de 

1987, Proc. n.º 122/86, in www.tribunalconstitucional.pt. 
3 Faz-se notar que a opção de qualificar algumas das decisões do Ministério 

Público como decisões jurisdicionais – que não seguimos – apresentaria também 

reflexos na repartição de competências entre a jurisdição administrativa e a 

jurisdição comum (v. art. 4.º, n.1, g) e n.º 2, alínea b) do ETAF). 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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adotado no RRCEE – abarcando toda a atividade praticada no âmbito da 

administração da justiça, incluindo atos jurisdicionais stricto sensu e factos 

materialmente administrativos auxiliares e concorrentes a tal desiderato4. 

À margem da discutível eleição dos citados atos do MP como exclusivos 

factos geradores dos danos retratados na decisão (problemática que aqui 

não cabe tratar), não nos parece merecer reparo a inclusão desses atos no 

domínio da função jurisdicional, no conceito lato a que fizemos referência e 

que corresponde ao acolhido no RRCEE, sendo a ordem de apreensão e as 

vicissitudes processuais que a secundaram atos materialmente 

administrativos inseridos na função jurisdicional5. A circunstância de estarem 

em causa atos relativos ao inquérito no exercício da ação penal e em 

execução das respetivas decisões não interfere com a competência 

material dos tribunais administrativos, uma vez que o pedido indemnizatório 

não envolvea impugnação desses atos mas sim a responsabilidade civil 

extracontratual do Estado por danos resultantes do funcionamento da 

administração da justiça (v. artigo 4.º, n.º1, alínea g) e n.º 2, alínea c) do 

ETAF)6. 

 

3. À data dos factos relatados no acórdão em referência, o Decreto n.º 

48051, de 21 de novembro de 1967, que então regulava a 

“responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas 

                                                           
4 Sobre o tema, v. CARLA AMADO GOMES, A responsabilidade civil do Estado por 

actos materialmente administrativos praticados no âmbito da função jurisdicional 

no quadro da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, in O Direito, Ano 141.º, 2009, IV, 

pp. 801 e segts. 
5 Trata-se de factos excluídos, portanto, do regime hoje previsto no artigo 13.º do 

RRCEE e incluídos na remissão expressa do artigo 12.º do mesmo regime, muito 

embora sujeitos à previsão do artigo 14.º. Já no domínio anterior ao RRCEE, o STJ 

entendeu ser “a direcção do inquérito (art. 263 do C.P.P.) actividade excluída da 

função jurisdicional do Estado” (aqui identificando a função jurisdicional com a 

decisão jurisdicional) aplicando aos atos do MP o regime da atividade 

administrativa dos demais órgãos ou agentes administrativos - v. o acórdão do STJ, 

de 29.06.2005, no Proc. n.º 05A1780, in www.dgsi.pt. 
6 v. Ac. do Tribunal de Conflitos de 03.10.2011, no Proc. 013/10, in www.dgsi.pt. 

Maiores dificuldades aportam ações assentes em causas de pedir complexas, 

envolvendo atos do MP e também decisões judiciais. 

www.dgsi.pt
www.dgsi.pt
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colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública”, era omisso 

nas suas previsões quanto ao exercício da função jurisdicional em todas as 

suas dimensões, sendo controvertida a sua aplicação neste domínio7. O 

labor doutrinal e jurisprudencial conduziu paulatinamente a um 

reconhecimento generalizado de que o sistema jurídico contemplava já 

então a responsabilidade por factos ilícitos no desempenho da função 

jurisdicional, fazendo apelo ao princípio constitucional da responsabilidade 

dos poderes públicos expresso no artigo 22.º da Constituição da República e 

no princípio do Estado de Direito8. 

Diferente desta aquisição jurisprudencial – que conta ainda com vozes 

dissonantes9 – e evolvendo maiores inquietações, é a aceitação da 

responsabilidade do Estado também por factos lícitos no âmbito da função 

jurisdicional, entendimento que pontua no acórdão em referência. Se temos 

por maioritária a aceitação de que o universo do texto constitucional 

abarca a responsabilidade por factos lícitos10, remetendo embora para o 

legislador ordinário a definição dos pressupostos do dever de indemnizar, 

maiores dúvidas se levantam quando se trate de reconhecer a presença de 

tal forma de responsabilidade na função jurisdicional quando a letra do 

                                                           
7 A título de exemplo, no acórdão do STA de 09.10.1990, no Proc. 025101, estando 

em causa danos decorrentes de uma prisão preventiva, decidiu-se que “O D.L. 

48051, de 21-11-67, não abrange a função jurisdicional já que esta não integra a 

chamada Administração”. Já no acórdão do STA de 12.01.1988, no Proc. nº. 025101, 

estando igualmente em causa danos decorrentes de uma prisão preventiva, 

decidiu-se que “À face do Decreto-Lei n. 48051, de 21 de Novembro de 1967, uma 

actuação de cariz jurisdicional tem de qualificar-se como de gestão pública.” - cfr. 

ambos os arestos in www.dgsi.pt. 
8 Cfr. GOMES CANOTILHO, R.L.J. n.º 124/84 e RUI MEDEIROS, Ensaio sobre a 

responsabilidade civil do Estado por actos legislativos, pp. 86 e segts. A título de 

exemplo e quanto a casos de erros de direito apontados a decisões judiciais, os 

acórdãos do STJ de 31.03.2004, no Proc. n.º 04A051 e de 07.18.2006, no Proc. n.º 

06A1979, ambos in www.dgsi.pt.  
9 Por exemplo, o acórdão do STJ, de 08.03.2007, no Proc. n.º 07B497, in 

www.dgsi.pt, estando em causa uma decisão de adopção, envolvendo 

informações de assistentes sociais, técnicos de reinserção social e pareceres de 

magistrados do Ministério Público. 
10 Cfr. entre outros, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, 3.ª Ed. Revista, p. 169 e VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos 

Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 1987, p. 337. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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artigo 9º, n.º1, do Decreto n.º 48051 se refere apenas a “actos 

administrativos legais ou actos materiais lícitos”, parecendo não abranger 

(e, porventura, excluir) a indemnização por danos especiais e anormais na 

função jurisdicional11. Atualmente, a responsabilidade do Estado por factos 

lícitos tem assento no artigo 16.º do RRCEE que trata da “indemnização por 

sacrifício” por imposição de encargos ou danos especiais e anormais, 

reconhecendo-se com maior aceitação a sua aplicabilidade, também, à 

função jurisdicional e a todas as funções do Estado12. 

Regressando ao acórdão em referência, o Tribunal concluiu que a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado por factos lícitos já 

abrangia a função jurisdicional antes da Lei 67/2007 por “imperativo 

constitucional”, asserção que subscrevemos. Todavia, esta afirmação 

trazida ao sumário do acórdão parece omitir (ou mesmo desvirtuar) o 

essencial do entendimento do tribunal quanto a tal conclusão. Com efeito, 

olhando os fundamentos do acórdão percebe-se que a conclusão a que o 

tribunal chegou, apelando embora a um “imperativo constitucional”, veio a 

                                                           
11 Cfr. o acórdão do STA de 07.07.1988, no Proc. n.º 024685, in www.dgsi.pt, 

decidindo que “o artigo 9º, 1, do Decreto-Lei n. 48051, de 21-11-67 que estabelece 

a responsabilidade do Estado por actos administrativos lícitos, exclui a 

ressarcibilidade dos danos emergentes de actos jurisdicionais”, a propósito de uma 

ordem de penhora de bens pelo chefe de repartição de finanças em processo de 

execução fiscal. Na mesma linha, da exclusão de responsabilidade civil por factos 

lícitos na função jurisdicional, parece-nos ser o sentido dos acórdãos do STJ de 

27.05.2003 no Proc. n.º 1483/03 e de 01.06.2004 no Proc. n.º 1572/04. Pode 

igualmente ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional nº 90/84, publicado no DR, 

IIª Série, de 6 de fevereiro de 1985. 
12 Neste sentido, entre outros, CARLOS CADILHA, Regime de responsabilidade civil 

extracontratual do Estado, Coimbra Editora, p. 301, também citado no acórdão sob 

anotação, e LUÍS FÁBRICA, Comentário ao regime da responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entidades públicas, 2013, p. 468. Contudo, 

afirmando que “não se pode falar em indemnização pelo sacrifício associada à 

função jurisdicional”, veja-se FERNANDO ALVES CORREIA, A indemnização pelo sacrifício: 

contributo para o esclarecimento, Estudos em homenagem ao Prof. Canotilho, Vol. 

I, p. 221. Parece-nos que a comum afirmação do afastamento da responsabilidade 

por factos lícitos no âmbito da função jurisdicional se pretende reportar em 

exclusivo ao universo das decisões judiciais (hoje regulado no artigo 13.º do RRCEE) 

e não a todos os atos praticados na função jurisdicional, como será o caso relatado 

no acórdão em referência. 
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ancorar-se, decisivamente, numa pouco explicada “aplicação retroativa 

da Lei 67/2007”. Isto é, contrariamente ao que o sumário parece indiciar, o 

tribunal não lavrou o entendimento de que no domínio de aplicação do 

Decreto n.º 48051, de 21 de novembro de 1967 o sistema jurídico 

consagraria já a responsabilidade do Estado por factos lícitos na função 

jurisdicional. Verdadeiramente, o que o tribunal decidiu foi, diversamente, 

que (só) depois da publicação da Lei n.º 67/2007 é que tais situações 

jurídicas anteriores passaram a ficar reguladas, sendo-o por aplicação 

retroativa desta lei, o que supõe, afinal, a negação de que semelhante 

solução normativa já se mostraria anteriormente acolhida no sistema 

jurídico. 

Não subscrevemos este caminho tomado pelo tribunal no sentido da 

aplicação retroativa do RRCEE, por nos parecer que lhe falha em absoluto o 

necessário apoio no articulado da Lei n.º 67/2007 e nos princípios que regem 

a aplicação da lei no tempo (v. art. 12º do Código Civil) que nesta matéria 

e na ausência de norma especial em contrário mandam atender à lei 

vigente ao momento do facto gerador do dever indemnizatório. Nem nos 

parece estar em causa a consagração de normas interpretativas a sujeitar 

à disciplina do artigo 13º do Código Civil (nem o acórdão, de resto, segue 

esse caminho).  

Diferente seria se o tribunal tivesse optado pela adoção das soluções 

expressas no RRCEE – que são efetivamente concretizadoras de preceitos 

constitucionais, como observa o tribunal – para as ditar ao caso concreto 

como as normas que o juiz teria de estabelecer se tivesse de legislar com 

respeito dos princípios do ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 

10.º, nº 3, do Código Civil, adensando a base normativa que promana dos 

apontados princípios constitucionais e normas legais existentes. Isto, bem 

entendido, caso se entendesse, – como parece ter sido o caso –, não ser 

suficiente para o efeito o artigo 9.º do Decreto n.º 48051, em interpretação 

não cingida à letra da lei e capaz de reconstruir o pensamento legislativo. A 

ter decidido desse modo, criando em exegese uma “norma de decisão”, a 
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solução afirmada contaria com apoio em antecedente jurisprudência que 

aceita que a responsabilidade do Estado por danos resultantes de factos 

lícitos no exercício da função jurisdicional resulta do próprio artigo 22.º da 

Constituição13, ancorando-se igualmente nos princípios da igualdade e da 

proporcionalidade, não dispensando a interpretação conjugada das 

normas constitucionais que consagram tais princípios e, bem assim, do 

princípio do Estado de Direito. 

No caso específico, aliás, estando em causa uma ordem de apreensão 

de bens, com o seu perecimento e consequente destruição, parece-nos 

que o enquadramento da responsabilidade do Estado, sempre haveria de 

ser conjugado com o princípio da proteção da propriedade privada [artigo 

62.º da CRP e artigo 1.º do Protocolo Adicional n° 1 à Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem (CEDH)]. 

A questão em análise poderia conhecer diferentes contornos caso nos 

encontrássemos em face de decisões jurisdicionais e no domínio de 

aplicação temporal do RRCEE, podendo em tal caso defender-se o 

afastamento de qualquer pretensão indemnizatória fundada em decisões 

jurisdicionais lícitas ainda que causadoras de danos especiais e anormais, 

ante a consideração de que a regulação expressa no artigo 13.º do RRCEE 

esgotaria o universo do dever de indemnizar por parte do Estado por danos 

causados por decisões jurisdicionais. Nesse caso e com tal (duvidoso) 

alcance interpretativo, uma eventual qualificação das decisões do 

                                                           
13 É o entendimento plasmado no acórdão do STJ de 07.03.2006, no Proc. n.º 

06A017, in www.dgsi.pt, afirmando a responsabilidade do Estado por danos 

decorrentes de factos lícitos no âmbito da função jurisdicional na decorrência do 

artigo 22.º da CRP, num caso de aplicação de medidas de coação. Do mesmo 

modo, o acórdão do STJ de 10.05.2005 no Proc. n.º 05A514, a respeito de uma 

apreensão legal, fazendo aplicação direta do artigo 22º da CRP. 

 Também o acórdão do STJ, de 29.06.2005, no Proc. n.º 05A1780 decidiu que o art. 

22.º da CRP abrange a responsabilidade do Estado por atos lícitos no exercício da 

função jurisdicional, versando um caso de responsabilidade por danos resultantes 

de um despacho de acusação e subsequentes atos praticados em processo crime, 

embora concluindo não estarem preenchidos os necessários requisitos da 

especialidade e anormalidade. 
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Ministério Público como decisões jurisdicionais, acabaria por envolver a 

impossibilidade da condenação expressa no aresto em referência. Todavia, 

os atos do Ministério Público, ainda que incluídos na função jurisdicional, 

não são qualificáveis como “decisões jurisdicionais” como bem entendeu o 

acórdão em anotação. 

 

4. Detenhamo-nos agora na terceira proposição vertida no sumário do 

acórdão. Afirma o aresto em análise que “o quantum da indemnização 

pelo sacrifício, atribuída em sede de responsabilidade civil extracontratual 

por factos lícitos no exercício da função jurisdicional, não abrange os lucros 

cessantes.”Para assim entender, a decisão louva-se na especial natureza 

deste tipo de indemnização e na redação do artigo 16.º do RRCEE – 

diploma que, como vimos, aplica retroativamente – norma que excluiria os 

lucros cessantes do plano indemnizatório. Na prática, a opção por tal 

entendimento veio a resultar na decisão de que a indemnização a pagar 

ao lesado deveria, no caso concreto e na expressão do acórdão, ser 

apurada por referência ao “preço de custo” dos bens e não “em função 

do preço de mercado (o que inclui o lucro)”.  

Apesar de o acórdão afirmar que a questão da indemnizabilidade dos 

lucros cessantes se encontra hoje resolvida no sentido afirmado na 

decisão14, o certo é que a exclusão dos lucros cessantes do apuramento do 

quantum da indemnização por factos lícitos não nos parece reunir 

consensos na doutrina e na jurisprudência, antes e depois do RRCEE. 

Ilustrando o dissenso podemos apontar um outro recente acórdão do 

mesmo tribunal que, no mesmo universo temporal e versando a 

interpretação das mesmas normas jurídicas, concluiu, em oposição, que “a 

                                                           
14 No mesmo sentido da decisão, v. CARLOS CADILHA, ob. cit, p. 303, e CARLA AMADO 

GOMES, A compensação administrativa pelo sacrifício: reflexões breves e notas de 

jurisprudência, Revista do Ministério Público, 129, 2012, p. 32. 
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indemnização por facto lícito de gestão pública inclui os benefícios que o 

lesado deixou de obter em consequência da lesão (lucros cessantes)15. 

Aliás, o entendimento de que a indemnização por factos lícitos abrange 

lucros cessantes parece-nos mesmo ser jurisprudencialmente adquirido no 

domínio de aplicação do diploma de 1967, por aplicação do regime da 

reconstituição da situação que existiria se não se tivesse verificado o evento 

lesivo (artigos 562º e segs. do Código Civil) e da regra segundo a qual a 

indemnização compreende o prejuízo causado e os benefícios que o 

lesado deixou de obter em consequência da lesão (artigo 564º n.º 1 do 

Código Civil)16. 

Aqui chegados avistamos com facilidade uma consequência prática da 

opção do tribunal pela aplicação retroativa do RRCEE em detrimento do 

tratamento da matéria no ambiente de aplicação da lei pretérita. Fazendo 

“aplicação retroativa da Lei 67/2007”, o acórdão pôde, em consonância, 

desaplicar o enquadramento normativo fornecido pelo Código Civil para 

buscar apoio na redação do artigo 16º do RRCEE, estribando aí o seu 

posicionamento quanto à não indemnização dos lucros cessantes. 

Com efeito, aparentemente, o RRCEE veio introduzir novos dados na 

abordagem da questão ao estabelecer normas próprias relativamente às 

do Código Civil para a obrigação de indemnizar e com a redação dada ao 

artigo 16º que se ocupa da responsabilidade do Estado por factos lícitos, 

prescrevendo que no cálculo da correspetiva indemnização deverá 

                                                           
15 Cfr. o acórdão do TCAS, de 11.04.2013, no Proc. n. º 06958/10, in www.dgsi.pt. 
16 V., para além do já citado acórdão do TCA-Sul, de 11.04.2013, no Proc. n.º 

06958/10, os acórdãos do mesmo tribunal de 04.10.2012 no Proc. n.º 05204/09, de 

01.03.2012, no Proc. n.º 07528/11 e de 15.04.2010 no Proc. n.º 02065/06, arestos que 

confirmam decisões condenatórias de indemnizações por lucros cessantes e 

igualmente o acórdão do STA de 28.02.2012 no Proc. n.º 01077/11, todos in 

www.dgsi.pt. Na doutrina e no domínio de aplicação do Decreto nº 48051, v. GOMES 

CANOTILHO, O problema da responsabilidade do Estado por actos lícitos, p. 321 e 

segs, ANTÓNIO DIAS GARCIA, Da responsabilidade civil objectiva do Estado e demais 

entidades públicas, in Responsabilidade civil extracontratual da administração 

pública (coord. Fausto Quadros), p. 209. 
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atender-se, designadamente, ao “grau de afetação do conteúdo 

substancial de direito ou interesse violado ou sacrificado”. Autorizada 

doutrina, perfilhada no aresto sob anotação, vê na citada norma o 

enunciado de um critério especial de indemnização a decidir por 

equidade, desta excluindo a consideração dos lucros cessantes e outros 

efeitos indiretos17. 

Todavia, para além de não subscrevermos a aplicação retroativa do 

diploma como o fez o acórdão em referência, parece-nos que as regras 

enunciadas no RRCEE relativamente à obrigação de indemnizar 

apresentam identidade com as sobreditas normas do Código Civil, 

prescrevendo o artigo 3.º desse regime que “quem esteja obrigado a 

reparar um dano, segundo o disposto na presente lei, deve reconstituir a 

situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à 

reparação”, mais precisando expressamente que “a responsabilidade 

prevista na presente lei compreende os danos patrimoniais e não 

patrimoniais, bem como os danos já produzidos e os danos futuros, nos 

termos gerais de direito.”  

Ora, o artigo 16.º do RRCEE não dispensa a sua interpretação conjugada 

com as transcritas normas no que se refere ao conteúdo da obrigação de 

indemnizar. Neste particular, não encontramos verdadeira relação de 

especialidade do artigo 16.º relativamente ao artigo 3.º, no sentido de que 

o primeiro consagraria uma exceção à regra estabelecida no segundo, 

prevendo um dever de indemnizar enfraquecido como limite à extensão do 

dever de indemnizar (para além dos limites já expressos na norma no que diz 

respeito à especialidade e à anormalidade dos danos). Com efeito, uma 

limitação com tal importância e mexendo com “a dignidade constitucional 

                                                           
17 Cfr. CARLOS CADILHA, Ob. cit, p. 303. A conclusão citada não parece definitiva no 

pensamento do Autor, pois o mesmo também não deixa de afirmar, a propósito do 

princípio segundo o qual o lesante deve reconstituir a situação que existiria não 

fosse a lesão que “Esse princípio tem aplicação no domínio da indemnização por 

sacrifício”(v. ob. cit., p. 67). 
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do fenómeno reparatório”18, reclamaria do legislador uma acrescida 

responsabilidade pela adequada expressão literal, por exemplo, fazendo 

uso da fórmula patenteada em outras normas do RRCEE como é o caso do 

artigo 15.º, n.º 5. Aliás, o recurso à decisão por equidade só deve aceitar-se 

quando resulte expresso na lei e já não quando dela possa ser extraído em 

limite de esforço hermenêutico19. 

Subscrevemos neste particular a posição da doutrina para a qual não é 

decisivo para afastar a indemnização por lucros cessantes o facto de o 

artigo 16.º mandar atender para o cálculo da indemnização, 

designadamente ao grau de afetação do conteúdo substancial do direito 

para o cálculo da indemnização20. 

Parece-nos que o cálculo da indemnização não se deve confundir com 

a consideração, antecedente, do tipo e espécie de danos a ressarcir. 

Havendo que atender a danos emergentes e a lucros cessantes (v. art. 3.º), 

apurados uns e outros – até para se poder concluir sobre a sua 

especialidade e anormalidade (“pressupostos-travão” expressos no artigo 

16.º) –, haverá então que calcular a indemnização para o que, 

naturalmente, se poderá recorrer à equidade, se for o caso de indemnizar 

em dinheiro e não puder ser averiguado o valor exato dos danos (v. artigo 

566.º do Código Civil).  

Mesmo no apuramento de uma mera compensação equitativa 

destinada a repor a igualdade dos cidadãos na repartição de encargos 

públicos, a exclusão para esse efeito dos lucros cessantes será um ponto de 

partida errado para alcançar uma verdadeira e plena igualdade21 

                                                           
18 GOMES CANOTILHO, Ob. cit., p. 323. 
19 Extrai-se do artigo 4.º do Código Civil a necessidade de um mandato legal 

expresso. Vejam-se os casos dos artigos 339.º, n.º 2, 437.º, n.º 1, 494°, 496.º, 566.º e 

812° do Código Civil. Sobre o tema, CARLOS M. ENTERENA KLETT, La equidade y el arte 

de julgar, 2.ª Ed., p. 23. 
20 É o caso de FERNANDO ALVES CORREIA, Ob. cit, p. 226 e segts. 
21 Cfr. GOMES CANOTILHO, Ob. cit, p. 322; FAUSTO QUADROS, Responsabilidade civil 

extra-contratual do Estado - Trabalhos preparatórios da reforma, p. 62; e PEDRO 
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inviabilizando a repartição dos benefícios colhidos com a atuação lícita. 

Julgamos, aliás, que o princípio da igualdade também não tolera que dois 

sujeitos na mesma posição jurídica, afetados com igual prejuízo por um 

mesmo tipo de ato praticado na função jurisdicional, possam ser 

indemnizados de forma a que a um sejam considerados os lucros cessantes 

resultantes do ato e a outro não, só porque no primeiro caso a apreensão 

foi feita num quadro de ilegalidade e ilicitude e, no segundo, igual ordem 

com iguais efeitos, obedeceu a todos os ditames que regem a licitude. 

Por outro lado, importa considerar que as situações de facto abrangidas 

na previsão do artigo 16.º, na sua patente diversidade, ainda que pelo grau 

de compressão dos direitos ou interesses implicados possam em alguns 

casos justificar simples “compensações”, não excluem em outros casos a 

exigência de indemnizações verdadeiramente reparatórias, existindo danos 

causados por factos lícitos causadores de danos especiais e anormais 

relativamente aos quais a indemnização não pode deixar de ser 

estabelecida por apelo direto ao critério da reparação integral 

estabelecido no artigo 3º do RRCEE. Tais nos parecem ser, designadamente, 

as situações de extinção do direito lesado com a privação definitiva de 

bens, que devem conduzir à reposição do património e à reparação dos 

demais prejuízos tipicamente conexos com a atuação lícita lesiva. Por 

outras palavras, podendo aceitar-se que a norma do artigo 16.º do RRCEE 

autorize o recurso fundamentado a soluções de equidade, não nos parece 

que a imponha como exclusivo critério indemnizatório em todas as 

situações de facto que devam ser indemnizadas por factos lícitos 

causadores de prejuízos especiais e anormais. Repare-se que no caso em 

apreço, a diretriz normativa que manda considerar o conteúdo substancial 

do direito afetado não oferece dúvidas a respeito de não poder operar 

                                                                                                                                                                     
MACHETE, Comentário ao regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado 

e demais entidades públicas, 2013, p. 474. 
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qualquer diminuição do quantum indemnizatório, pois está em causa a 

extinção pura e simples desse direito, envolvendo a privação definitiva de 

bens. 

Como observa a doutrina22, importa distinguir na ampla previsão do 

artigo 16.º, pelo menos, duas situações distintas – que a lei processual 

também diferencia (v. alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 37.º do CPTA) – que 

hoje ali se mostram tuteladas. Por um lado, factos lícitos que são 

imediatamente dirigidos à satisfação de um interesse público e que só 

mediata ou indiretamente causam prejuízos e, por outro lado, atos lícitos 

que visam direta e imediatamente o resultado em que se vem a traduzir o 

dano. No primeiro caso, estarão, por exemplo, as decisões de 

reordenamento urbanístico. No segundo caso, situar-se-ão os casos de 

abate de animais por razões preventivas de saúde pública ou o caso 

retratado na decisão sob comentário. 

Pensamos que o apelo a tal distinção deve justificar diferentes soluções a 

respeito da consideração dos lucros cessantes no apuramento da 

indemnização prevista no artigo 16.º, pois se no primeiro caso se aceita 

poder ser encontrada uma mera compensação equitativa orientada 

exclusivamente a repor a igualdade dos cidadãos na repartição dos 

encargos públicos, tendo presentes outras razões de interesse público que 

devam limitar o quantum indemnizatório, já no segundo caso o princípio da 

igualdade opera em conjunto com outros princípios que devem ditar uma 

ressarcibilidade plena. 

No caso, parece-nos que a indemnização deveria ter em conta também 

os direitos de propriedade e de iniciativa económica (artigos 62º e 61.º da 

CRP). Afigura-se-nos que em situações como a presente a indemnização 

deve ser reparatória, não desprezando lucros cessantes e contemplando 

                                                           
22 Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, A responsabilidade indemnizatória dos poderes públicos 

em 3D: Estado de direito, Estado fiscal, Estado social, in Estudos em homenagem ao 

Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, Vol. I, p. 69 e segs . 
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igualmente danos morais, desde que demonstrada a existência de uns e 

outros e seja de concluir estarmos perante danos especiais e anormais. 

De resto, na situação apreciada no aresto em referência, nem nos 

parece que o pagamento do valor de mercado das rações traduza um 

ressarcimento de lucros cessantes, estando em causa aí a simples cobertura 

objetiva de um dano efetivo (reposição do bem destruído). Estando em 

causa a privação definitiva de um bem e sendo caso de fixar uma 

indemnização em dinheiro por tal facto, o ponto de partida deverá ser o 

seu valor de mercado e não o seu “preço de custo” como entendeu o 

Tribunal, pois seria no mercado de troca que o lesante teria de o adquirir 

para o entregar ao lesado segundo o critério da reconstituição natural que 

é o modo indemnizatório privilegiado na lei, exceto quando se revele 

impossível, excessivamente oneroso ou incapaz de cobrir integralmente os 

danos. Reposto o bem em atenção ao valor de mercado – ignorando na 

identificação destes fatores contingentes e anormais, quer valorizadores, 

quer também depreciativos –, aí sim, eliminado o dano emergente, haveria 

também que tomar em consideração eventuais benefícios que o lesado 

deixou de obter em consequência da lesão e prejuízos não patrimoniais. 

De uma outra perspetiva, mesmo no plano de uma decisão por 

equidade, esta não pode, por natureza, ficar à partida limitada por 

soluções pré-fixadas em abstrato. Pelo contrário, se a solução 

indemnizatória comum instituída no sistema legislado contempla a 

indemnização de lucros cessantes, a haver lugar à fixação do quantum 

indemnizatório por recurso à equidade não deve tal decisão alhear-se dos 

critérios do sistema que devem ter-se como auxiliares para encontrar a 

solução equitativa. Com efeito, “se o sistema jurídico se orienta para a 

Justiça, o que dele resulta não pode ser negligenciado. Assim se previnem 

erros e subjetivismos grosseiros, os principais perigos da equidade”23 Deste 

                                                           
23 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, A Equidade (ou a “justiça com coração”), in 

Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Vol. VI, p. 295 e segts). 
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modo, a afirmação perentória trazida ao sumário do acórdão em 

referência de que a indemnização “não abrange os lucros cessantes” 

melhor se aceitaria com o enunciado “poderá não abranger os lucros 

cessantes”. 

Uma nota final para referir que não ignoramos que as soluções nesta 

matéria apresentam consequências óbvias para os cofres públicos e para 

os contribuintes. No período de grave crise económica que atravessa hoje o 

país - esta também uma crise anormal, fazendo uso da terminologia do 

tema que nos ocupa -, as opções consagradas na lei podem apresentar-se 

inconvenientes aos olhos de quem julga e devem mesmo apelar a uma 

prudente aplicação, mas não deixam de ser as normas legais que o 

legislador consciente e advertidamente24 quis consagrar. 

 

 

 

                                                           
24 Veja-se o veto presidencial que antecedeu a publicação do RRCEE. 
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Administração da justiça morosa: la storia continua… 

 

Anotação ao acórdão do STA, de 15 de Maio de 2013, proc. 0144/13 

 

Consulte o acórdão aqui* 

 

Ricardo Pedro 

Mestre e doutorando em Direito Público  

pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 

 

 

1. O ponto de partida: o acórdão em anotação 

O acórdão em anotação é apenas o leitmotiv para revisitarmos o tema da 

tutela reparatória por violação do direito a uma decisão em prazo razoável1 

e deixarmos reafirmadas as principais coordenadas que, no nosso entender, 

devem orientar o intérprete e aplicador do direito2. 

O acórdão em referência esclarece no sumário que “[é] de admitir a 

revista em que está em causa determinar se foi ou não violada a 

vinculação de administrar justiça em prazo razoável, imposta pelo artº. 6º da 

CEDH”. 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f38d0fc60e2bc111

80257b880056f469?OpenDocument&Highlight=0,0144 
1 Todos os acórdãos nacionais citados podem encontrar-se em: www.dgsi.pt, e 

todos os acórdãos do TEDH podem encontrar-se em: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr. 
2 Muitas das coordenadas que aqui elencamos encontram desenvolvimento no 

nosso, Contributo para o estudo da responsabilidade civil do Estado por violação 

do direito a uma decisão em prazo razoável ou sem dilações indevidas, Lisboa, 

AAFDL, 2011. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f38d0fc60e2bc11180257b880056f469?OpenDocument&Highlight=0,0144
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f38d0fc60e2bc11180257b880056f469?OpenDocument&Highlight=0,0144
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f38d0fc60e2bc11180257b880056f469?OpenDocument&Highlight=0,0144
http://www.dgsi.pt/
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr
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Neste aresto está em causa a admissão de um recurso de revista 

excecional3, previsto no artigo 150.º/1 do CPTA4, apenas admitido, de 

acordo com aquele quadro legal, “quando esteja em casa a apreciação 

de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social se revista de 

importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja 

claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”. 

Face aos requisitos de excecionalidade previstos naquele artigo, o STA 

decidiu, por unanimidade5, admitir o recurso, reconhecendo a necessidade 

de apreciação do tema da “responsabilidade do Estado por alegados 

atrasos na administração da justiça, com alegada violação do direito a 

uma decisão em prazo razoável”. 

Independentemente da bondade da solução de mérito do acórdão 

recorrido e da futura decisão que sobre este caso venha a recair a final – 

sobre a qual não iremos pronunciar uma única palavra –, o que nos 

interessa e, em alguma medida, nos aproxima da razão que motivou a 

admissão desta revista pelo STA é “possibilitar uma contribuição para firmar 

qual seja a melhor aplicação do direito”, e o que nos afasta é que não o 

faremos tendo em vista este ou qualquer outro caso concreto, mas 

simplesmente visando contribuir para uma melhor compreensão da teoria 

geral da responsabilidade civil do Estado por violação do direito a uma 

decisão em prazo razoável. 

                                                           
3 Sobre o tema e para outros desenvolvimentos, MIGUEL ÂNGELO OLIVEIRA CRESPO, 

Recurso de revista no contencioso administrativo, Coimbra, Almedina, 2007, passim. 
4 Assumimos que todos os acrónimos usados neste breve estudo fazem já parte da 

nossa cultura jurídica, dispensando-nos de qualquer outro esclarecimento. 

 
5 Trata-se de uma evolução, uma vez que nem sempre tem sido este o 

entendimento do STA. Cf. acórdão do STA, de 21 de setembro de 2006, proc. n.º 

791/06 e veja-se também as referências feitas pela Corte de Estrasburgo à 

jurisprudência nacional nos acórdãos do TEDH: de 10 de junho de 2008, caso Martins 

Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal; de 23 de fevereiro de 2010, caso 

Anticor-Sociedade de Anti-Corrosão, Lda, c. Portugal; e de 25 de setembro de 2012, 

caso Novo e Silva c. Portugal. Neste último aresto, pode ler-se que o STA não 

admitiu o recurso de revista sobre o tema que aqui tratamos; tendo, a final, o 

Estado português sido condenado pelo TEDH por violação do direito a uma decisão 

em prazo razoável. 
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Apesar de não nos ser permitido – atendendo à economia do estudo – 

apresentar todos os problemas levantados nesta matéria, iremos, no 

entanto, enunciar os principais traços caracterizadores do tema, 

procurando dar nota da evolução legislativa, jurisprudencial e doutrinal que 

o tema da responsabilidade civil do Estado por violação do direito a uma 

decisão em prazo razoável tem sofrido. Terminaremos com o elenco das 

questões essenciais que, na nossa opinião, se devem ter como 

imperativamente assentes e outros tópicos que devem acompanhar o 

passo da jurisprudência do TEDH. 

 

2. O caminho percorrido:  

2.1. A Lei 

Desde a ratificação da CEDH (1978) que Portugal se encontra obrigado ao 

cumprimento do direito a uma decisão judicial em prazo razoável. Este 

dever estadual foi reforçado na revisão constitucional de 1997, que 

consagrou o direito fundamental a uma decisão em prazo razoável (cf. art. 

20.º/4 da CRP)6. Por fim, este direito pode ainda encontrar-se concretizado 

em várias leis processuais ordinárias (v.g. CPTA, CPC e CPPT)7. 

Para além da afirmação expressa daquele direito – enquanto indirizzo 

que se impõe ao legislador, ao administrador e ao tribunal –, o regime 

aprovado pelo RRCEE8, em vigor desde 30 de janeiro de 2008, positivou no 

ordenamento jurídico português, de acordo com o previsto no artigo 12.º 

                                                           
6 Sobre a caracterização deste direito, cf., o nosso, Contributo…, p. 33-51. 
7 Quando os tribunais nacionais aplicam direito da União Europeia deve também 

ser assegurado o direito a uma decisão em prazo razoável. Sobre o tema e para 

mais desenvolvimentos, o nosso, “Notas sobre o direito a uma decisão judicial em 

prazo razoável na União Europeia”, no prelo. 
8 Este diploma sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas foi aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado 

pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, e revogou o regime da responsabilidade da 

administração por atos de gestão pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48051, de 

21 de novembro de 1967. 
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daquele diploma, um regime de tutela reparatória9 por violação do direito 

a uma decisão em prazo razoável10. Esta legislação limita-se a afirmar o 

dever do Estado reparar os danos ilicitamente causados pela administração 

da justiça – nomeadamente por violação do direito a uma decisão judicial 

em prazo razoável – nada esclarecendo quanto ao modo de 

determinação do conceito de prazo razoável11. 

Deve deixar-se claro que este regime encontra amparo processual no 

contencioso administrativo12. Não deve subsistir qualquer dúvida que o 

tribunal competente para a decisão destas ações será sempre – quando a 

causa de pedir seja apenas morosidade indevida – o tribunal administrativo. 

No entanto, caso se esteja perante uma causa de pedir complexa tudo 

dependerá dos seus elementos constituintes. Se, por exemplo, se cumular o 

título de imputação morosidade indevida com o erro judiciário (ocorrido na 

jurisdição cível) entendemos que o tribunal competente deve ser o cível13. 

                                                           
9 Importa que fique claro que, para além do mecanismo de reparação de danos, 

podem, pelo menos de iure condendo, ponderar-se outras reações pela violação 

do direito a uma decisão em prazo razoável. Cf., para outros desenvolvimentos, o 

nosso Contributo…, p. 51-54. 
10 Sobre um mecanismo específico criado para os processos urgentes de 

despedimento ilícito, cf., o nosso, “Salários de tramitação: brevíssima referência ao 

disposto no artigo 98.º-N do CPT”, O Direito, IV, 2012, p. 851-865. 
11 Sublinhando o carácter lacunar da legislação nacional, AA VV, Comentário ao 

Regime da responsabilidade Civil do Estado e Demais Entidades Públicas, Lisboa, 

Universidade Católica Portuguesa, 2013, p. 331. 
12 A ação de responsabilidade civil extracontratual por violação do direito a um 

processo sem dilações indevidas segue a forma de ação administrativa comum (cf. 

artigo 37.º/2-f) do CPTA), podendo assumir várias formas de processo, consoante o 

valor da causa. De iure condendo, já anteriormente nos manifestámos no sentido 

de – face à necessidade de uma maior celeridade da ação reparatória, 

nomeadamente reivindicada pela jurisprudência internacional – aproveitar um 

processo urgente disponível no contencioso administrativo, isto é, o processo 

urgente de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias. Para 

mais desenvolvimentos, o nosso, Contributo…, p. 162-175. 

Quanto à tutela cautelar, o recorrente que tenha sido lesado pela demora na 

administração da justiça pode lançar mão de providências cautelares adequadas 

ao caso concreto (cf. art. 112.º do CPTA). In casu afiguram-se mais adequadas a 

providência cautelar de regulação provisória do pagamento de quantias (cf. 

artigos 112.º/2-e) e 133.º do CPTA) e a providência cautelar de arbitramento de 

reparação provisória (cf. artigos 403.º- 405.º CPC, ex vi 112.º/2 do CPTA). 
13 Para mais desenvolvimentos, o nosso, Contributo…,p. 161-162. 
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Importa também deixar expresso que o outro modo de tutela do direito a 

uma decisão em prazo razoável14 se encontra por via do aceleramento dos 

processos15. Esta forma de atuação preventiva tem, nomeadamente, sido 

referenciada pelo TEDH como uma forma de acautelar/efetivar os direitos 

em julgamento16. 

Esta leitura da administração da justiça em tempo adequado – ao impor 

uma maior diligência ao Estado – repercute-se numa maior diligência de 

todos os operadores da administração da justiça, nomeadamente, dos 

representantes das partes, podendo esta ser sindicada pelo juiz, 

especialmente na aferição do conceito de prazo razoável ou na 

determinação do montante indemnizatório – por via da consideração da 

culpa do lesado (cf. art. 4.º do RRCEE).  

Na nossa opinião – à luz do ordenamento jurídico vigente – a 

consideração do acionamento de um meio de aceleração processual – 

para efeitos de determinação da culpa do lesado – apenas deverá ter 

lugar em processo penal, pois só neste ramo do Direito o legislador positivou 

tal meio efetivo (cf. arts. 108.º-110.º do CPP). 

Nos restantes ramos do Direito não encontramos um mecanismo similar, 

ainda que esteja na disponibilidade das partes – ao abrigo, 

nomeadamente, do disposto no artigo 20.º/4 da Constituição ou norma 

ordinária que repita aquele conteúdo – requerer a aceleração processual 

ou apresentar queixa ao Provedor de Justiça pela administração da justiça 

morosa (cf. art. 23.º/1 da CRP). Em ambas as hipóteses, a não diligência das 

partes na aceleração processual não deve ser sancionada em sede de 

apreciação de culpa do lesado17. 

 

                                                           
14 Descontando aqui as muitas medidas específicas que o Estado pode adotar em 

concreto, nomeadamente, ao nível legislativo para evitar processo tão longos. 
15 Cf. AA VV, Pilot Judgment Procedure in the European Court of Human Rights: 

and the Future Development of Human Rights' Standards and Procedures Third 

Informal Seminar for Government Agents and Other Institutions, Warsaw, kontrast, 

2009, p. 17. 
16 Acórdão do TEDH, de 29 de março de 2006, caso Apicella c. Itália. 

 
17 Para mais desenvolvimentos, o nosso, Contributo…, p. 95-98. 
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2.2. A jurisprudência nacional 

Podem encontrar-se várias dezenas de acórdãos proferidos pelos nossos 

tribunais superiores, que refletem mais de 20 anos de jurisprudência sobre 

este tema; como se confirma pela análise do leading case18 que prefigurou 

o caso Garagem Pintosinhos, Lda19,de 1989, até às mais recentes decisões 

do STA, de que é exemplo o acórdão aqui em referência, datado de 201320. 

A jurisprudência dos nossos tribunais superiores (excluindo aqui o TC, 

referido infra) há muito que vai no sentido – não sem grandes avanços e 

recuos – da admissão da responsabilidade civil do Estado por este título de 

imputação. Tem sido, sobretudo, a jurisprudência administrativa o motor do 

desenvolvimento/acolhimento dogmático desta matéria, quer por via da 

sua atuação criativa, quer pela receção dos contributos oferecidos pelo 

TEDH (cf.infra). Mas não é menos verdade que esta jurisprudência tem, 

nalguma medida, sido acompanha pela jurisprudência dos tribunais 

comuns21. 

Na jurisprudência recente dos tribunais administrativos podem destacar-

se duas fases22. Numa primeira fase, os tribunais portugueses centravam a 

atenção no preenchimento de alguns pressupostos da tutela reparatória do 

direito a uma decisão em prazo razoável, especialmente, na metódica 

adequada para a determinação do conceito indeterminado prazo 

                                                           
18 Assim o denomina GOMES CANOTILHO, in “Ac. do STA de 7 de março de 1989 – 

anotação”, RLJ, Ano 123, n.º 3799, 1991, p. 293-307. 
19 Acórdão do STA, de 7 de março de 1989, proc. nº 26524, António Samagaio. 
20 Para a referência das decisões nacionais até 2009, cf., o nosso, Contributo…, p. 

76-79. Posteriormente a essa data deve ter-se em conta, entre muitos, acórdão do 

TCAN, de 26 de outubro de 2012, proc. nº 01490/09.1BEPRT, Antero Pires Salvador, e 

acórdão do STA, de 06 de novembro de 2012, proc. nº 0976/11, Fernanda Xavier. 
21 Acórdão do STJ, de 17 de junho de 2003, proc. nº 02A4032, Moreira Camilo, e 

acórdão do STJ, de 08 de setembro de 2009, proc. nº 368/09.3 YFLSB, Sebastião 

Póvoas. 
22 Esta jurisprudência, com as devidas distâncias, parece seguir o caminho trilhado 

pelo legislador italiano que - numa primeira fase positivou os critérios de 

concretização do conceito de prazo razoável e desenhou um processo célere de 

reparação de danos por violação daquele direito (cf. Lei Pinto, aprovada pela 

Legge 24 marzo 2001, n. 89,com a última alteração dada pela Legge 6 giugno 2013, 

n. 64) - estava convicto de ter criado um recurso efetivo veio, posteriormente - 

numa segunda fase - a ser condenado pelo TEDH por o montante indemnizatório 

relativo aos danos não patrimoniais atribuído pelo juiz nacional ficar aquém do 

montante atribuído pela Corte de Estrasburgo. 
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razoável, mormente, pela receção da doutrina desenvolvida a este 

propósito pelo TEDH – para efeitos de verificação do pressuposto facto 

ilícito. 

Numa segunda fase – parecendo assumir-se já como adquirido a 

concretização do conceito de prazo razoável23 – os nossos tribunais 

administrativos, vêm a inovar, detendo-se com a preocupação atinente à 

fixação do quantum indemnizatório, nomeadamente, com o modo de 

compensação dos danos não patrimoniais – uma vez mais pela receção da 

doutrina desenvolvida a este propósito pelo TEDH – para efeitos de 

ponderação de quais os danos não patrimoniais que apresentam 

dignidade para ser objeto de reparação24. 

Mais pobre e, portanto, menos útil tem sido a jurisprudência do nosso 

Tribunal Constitucional, que se tem pautado pela ausência de sentido sobre 

o tema do prazo razoável25, sobretudo, quando se equaciona este conceito 

para efeitos de responsabilidade civil do Estado. No entanto, o tema do 

prazo razoável consta já da ratio decidendi de muitos dos seus acórdãos – 

principalmente, no contexto do direito de acesso ao direito e à tutela 

jurisdicional efetiva – embora, salvo algum erro, está ainda por decidir qual 

o modo de concretização do direito a uma decisão judicial em prazo 

razoável.  

Este tribunal – ainda que no contexto da apreciação da 

inconstitucionalidade de certa norma (ou interpretação) por 

desconformidade com o direito a uma decisão em prazo razoável26 – já se 

                                                           
23  Cf., a título de exemplo, o acórdão do TCAN, de 26 de outubro de 2012, proc. 

n.º 01490/09.1BEPRT, Antero Pires Salvador, no qual que são exaustivamente 

explicitados os critérios de determinação do conceito de prazo razoável definidos 

pelo TEDH. 
24 Cf. acórdão do STA, de 28 de novembro de 2007, proc. n.º 0308/07, Políbio 

Henriques. 
25 Insistindo alguns autores em que o TC não pode continuar sem manifestar a sua 

posição expressa sobre este tema, cf. ISABEL CELESTE M. FONSECA, “A propósito do 

direito à prolação de sentença em prazo razoável: a (ausência) de posição do 

Tribunal Constitucional”, Revista de Direito Público, Coimbra, a. 1, n.º 2, 2009, p. 65 e 

87. 
26 Cf., entre outros, acórdãos do TC: de 17 de novembro de 1998, proc. nº 446/97, 

Messias Bento; de 05 de abril de 2000, proc. nº 596/99, Artur Maurício; de 04 de junho 

de 2002, proc. nº 89/2002, Bravo Serra; de 17 de maio de 2006, proc. nº 1043/05, 

 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS  

 

216 

pronunciou sobre o direito a uma decisão em prazo razoável, aceitando 

que tal direito se concretiza “pela obtenção do órgão jurisdicional 

competente [de] uma decisão dentro dos prazos legais pré estabelecidos, 

ou, no caso de esses prazos não estarem fixados na lei, de um lapso 

temporal proporcional e adequado à complexidade do processo”. 

Pretende significar-se “com isto que a prontidão na administração da justiça 

é fundamental para que o direito à tutela judicial tenha efetiva realização. 

E isso exige celeridade processual, com observância dos prazos, tanto pelo 

juiz, como pelas partes27. 

A consideração desta jurisprudência no contexto da apreciação da 

constitucionalidade de normas por violação do direito a uma decisão em 

prazo razoável faz surgir a dúvida se, no caso de inconstitucionalidade, tal 

resultado equivale a ilicitude para efeitos de responsabilidade civil do 

Estado28. 

Tal dúvida ganha elevado sentido prático quando se confronta aquela 

jurisprudência do TC com a ademais jurisprudência do STA que tem 

esclarecido que o direito a uma decisão judicial em prazo razoável deve ser 

entendido no sentido de “que não basta a simples ou mera violação dum 

prazo previsto na lei para a prática de certo ato judicial, facto que não 

pode ter-se como banal e como aceitável ou justificável sem mais, para se 

concluir logo no sentido de que foi violado o direito à justiça em prazo 

razoável”29. 

O contraste entre ambas as jurisprudências será aparente ou real, 

consoante se responda negativa ou positivamente à dúvida acima referida. 

Independentemente da resposta a dar à dúvida suscitada deve, na nossa 

opinião, ficar claro que a aferição do pressuposto ilicitude – para efeitos de 

responsabilidade civil do Estado – deve ter por base a noção de prazo 

razoável aferida em concreto, isto é, à luz das circunstâncias do caso 

                                                                                                                                                                     
Maria Helena Brito; e de 20 de junho de 2007, proc. nº 740/2003, Pamplona de 

Oliveira. 
27 Acórdão do TC, de 26 de abril de 1996, proc. nº 712/93, Messias Bento. 
28 Subsídios para a compreensão do tema podem encontrar-se em MARIA LÚCIA C. 

A. AMARAL PINTO CORREIA, Responsabilidade do Estado e dever de indemnizar do 

legislador, Lisboa, Coimbra Editora, 1998, p. 688 e ss. 
29 Entre muitos, acórdão do TCAN, de 30 de março de 2006, proc. nº 

00005/04.2BEPRT, Carlos Luís Medeiros de Carvalho. 
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concreto, sendo irrelevante se o legislador fixou ou não um prazo razoável 

para aquele tipo de processos. 

 

 

2.3. A jurisprudência do TEDH 

A tutela do direito a uma decisão em prazo razoável deve ser assumida em 

primeira mão pela ordem interna, adotando o TEDH uma posição de 

subsidiariedade (cf. arts. 35.º e 41.º da CEDH)30 e de ultima ratio na proteção 

deste direito. Se assim é, do ponto de vista formal e institucional, assim não 

nos parecer ser do ponto de vista da compreensão do conteúdo do direito 

a aplicar, isto é, quando se trata de aferir do conteúdo do conceito de 

prazo razoável. Nestes casos – o direito criado pelo TEDH – que a 

jurisprudência nacional deve considerar – impõe uma proteção 

equivalente31, nomeadamente, por meio de uma interpretação uniforme do 

direito interno com o direito europeu. 

O não respeito pela jurisprudência do TEDH na conformação do direito a 

uma decisão judicial em prazo razoável tem originado demasiadas 

condenações do Estado português32.Considerando-se as mais das vezes 

que o aparelho judicial português, além de não decidir em prazo razoável, 

violando os artigos 5.º/3 e 6.º/1 da CEDH, não dispõe de um recurso útil e 

                                                           
30  Para outros desenvolvimentos, FAUSTO DE QUADROS, "O princípio da exaustão dos 

meios internos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a ordem jurídica 

portuguesa", Separata da ROA, n.º 1, A. 50, 1990, p. 119-157; TIAGO SERRÃO, “A 

subsidiariedade da tutela jurisdicional conferida pelo TEDH no âmbito do direito à 

obtenção de uma decisão em prazo razoável”, O Direito, Coimbra, 2011/IV, p. 793-

838; e DIMITRIS XENOS, The positive obligations of the State under the European 

Convention of Human Rights, London, Routledge Taylor and Francis Group, 2012, p. 

187-191. 

 
31 A ideia de proteção equivalente pode ver-se por exemplo em ALBERTO VENTURELLI, 

“Struttura risarcitoria e funzione indennitaria dell'equa riparazione per l'irragionevole 

durata del processo”, La nuova giurisprudenza civile commentata, 2009/5, Parte 

prima, p. 530-540, p. 534. A não verificação daquela proteção implicará 

potencialmente um “retorno a Strasburgo”, idem, p. 537. 
32 Totalizam 106 desde a data de assinatura a 2012. Cf. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2012_ENG.pdf. 
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eficaz para indemnizar as vítimas da demora irrazoável na administração da 

justiça, violando o artigo 13.º da CEDH33 e, em consequência, condenando-

se o Estado na reparação razoável (cf. art. 41.º da CEDH).  

Este tribunal, através das suas pautas interpretativas, tem permitido aos 

nossos tribunais densificar o conceito de prazo razoável e também atribuir 

valores indemnizatórios com base nos casos similares decididos pelo TEDH. 

Fixa-se, em regra, um prazo de 3 meses para o cumprimento efetivo dessas 

decisões e considera-se que não se pode exigir ao lesado que intente uma 

ação executiva para o cumprimento daquelas decisões. 

A jurisprudência do TEDH impõe a sua necessária consideração, 

parecendo sugerir um diálogo forçado34 entre o juiz nacional e o juiz 

europeu – sendo a própria jurisprudência do TEDH a impor a contemplação 

da sua jurisprudência35 pelo juiz nacional, especialmente, atendendo à 

conformação do conteúdo dos normativos previstos nos artigos 6.º/1, 13.º e 

41.º da CEDH. 

Podemos, em termos muito amplos, adiantar os seguintes temas 

relativamente aos quais – obedecendo a um princípio da interpretação 

uniforme – o juiz nacional – de modo a assegurar uma proteção jurídica 

equivalente – se deve guiar pelo juiz europeu, garantindo o standard de 

proteção imposto pela CEDH e assegurando um recurso nacional fungível e 

assim antecipando-se à necessidade do recurso a Estrasburgo para: 

concretização do conceito indeterminado prazo razoável; efetividade do 

                                                           
33 A jurisprudência marcante nesta matéria encontra-se no acórdão do TEDH, de 

25 de outubro, caso Kulda c. Polónia. Deve, no entanto, notar-se que o TEDH vem 

considerando nos últimos tempos que inexiste no ordenamento jurídico/judiciário 

nacional um recurso efetivo para a reparação dos danos causados por violação do 

direito a uma decisão em prazo razoável. Cf., entre outros, acórdão do TEDH de 31 

de maio de 2012, caso Sociedade de Construção Martins e Vieira, Lda e O. c. 

Portugal (n.º 4). 
34 A este propósito será de ter em conta (para além da Lei Pinto – já citada) os 

desenvolvimentos legislativos que tiveram lugar tendo em vista a proteção do 

direito a uma decisão em prazo razoável na Eslovénia e na Polónia. Cf. AA VV, Pilot 

Judgment…, p. 241-260. 
35 Cf. ISABEL CELESTE M. FONSECA, “O regime de responsabilidade civil extracontratual 

do Estado e a (des)consideração do direito europeu: a metodologia de superação 

como um work in progress” in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José 

Joaquim Gomes Canotilho, Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 298. 
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recurso interno para a reparação dos danos causados pela justiça morosa; 

e danos reparáveis. 

 

3. Alguns pontos de chegada: tópicos assentes e tópicos em diálogo… 

O direito a uma decisão judicial em prazo razoável, enquanto dimensão do 

direito à tutela jurisdicional efetiva, é um dos direitos processuais mais 

importantes, desenvolvido pelos sistemas constitucionais contemporâneos e 

com proteção ao nível comunitário36 e internacional.  

Trata-se de um direito com uma transcendência sobre todos os direitos 

submetidos a julgamento, ou seja, a eficácia do ordenamento jurídico está, 

em alguma medida, dependente da efetividade do direito a uma decisão 

em prazo razoável. 

A administração da justiça em tempo surge, entre nós, sob a designação 

de prazo razoável ou dilações indevidas37. Trata-se de uma expressão – com 

um conteúdo muito bem delimitado – que corresponde àquilo que nos 

ordenamentos estrangeiros se designa dilaciones indevidas38 no direito 

espanhol; irragionevole durata del processo39 no direito italiano; délai 

                                                           
36 Para além da jurisprudência do TEDH não se deve descurar que, quando esteja 

em causa a interpretação e aplicação de direito da União Europeia, será de ter em 

conta não só os normativos comunitários sobre este tema como ainda a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ― cf. o nosso, “Notas…”, no 

prelo. 
37 Entre muitos, o nosso, Contributo …, passim. 
38 RIÁSARES LÓPEZ MUNOZ, Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la 

administración de justicia,2.ª Edição, Granada, Editorial Comares, 2000, passim e 

MANZÓN-CABEJA OLMEDA, Araceli, La atenuante analógica de dilaciones indebidas, 

Madrid, Grupo Difusión, 2007, passim. 
39 Cf., entre muitos, MICHELANGELA SCALABRINO, “L'irragionevole durata dei processi 

italiani e la L. 24 Marzo 2001, N. 89: un commodus discessus”, Rivista internazionale 

dei diritti dell'uomo, Milano, 2001/2, p. 365-415 e ALBERTO VENTURELLI, “Struttura 

risarcitoria…”, p. 530-540. 
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raisonnable40 em França; reasonable time41 no direito anglosaxónico e 

angemessener Frist42 na Alemanha. 

Já anteriormente insistimos na necessidade da consideração in totum da 

jurisprudência do TEDH – devendo verificar-se uma proteção equivalente à 

oferecida pela CEDH43 – pois só deste modo se poderá cumprir a CEDH, seja 

pelo cumprimento do disposto no artigo 6.º/1 – na dimensão prazo razoável 

–, seja pelo cumprimento do artigo 13.º44 – recurso interno capaz de reparar 

os danos causados por uma administração da justiça morosa45. Para além 

do Estado português poder, deste modo, cumprir o compromisso 

internacional assumido com a assinatura da CEDH, pode – e é isto que 

interessa sublinhar – beneficiar de um instrumento já bastante testado e 

altamente útil, evitando-se, desta maneira, o que alguns autores designam 

de “anarquia jurisprudencial”46. 

Apesar de tudo o que se referiu não se pode deixar de sublinhar, e este é 

o motivo da presente anotação, que inexiste à luz da compreensão 

nacional a configuração jurisprudencial estabilizada do tema do prazo 

razoável, pelo que se impõe ter por assentes os seguintes tópicos: 

 

                                                           
40 JEAN-FRANÇOIS FLAUSS, Le délai raisonnable au sens des articles 5, 3 e 6, 1º de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme dans la jurisprudence française, 

Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1991/5, p. 49-57. 
41 MERRIS AMOS, Human rights law, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 310 e ss. 
42 VOLKER SCHLETTE, Der Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in angemessener 

Frist. Verfassungsrechtliche Grundlagen und praktische, Berlin, Duncker & Humblot 

GmbH, 1999, passim. 
43 Cf., o nosso, Contributo…, p. 42. 
44  Sobre a violação deste artigo pelo Estado português, por este não dispor de um 

recurso interno capaz de reparar os danos causados pela violação do direito a 

decisão em prazo razoável, cf., entre outros, acórdão do TEDH de 25 de setembro 

de 2012, caso Novo e Silva c. Portugal, e acórdão do TEDH, de 20 de novembro de 

2012, caso Alexandre c. Portugal. 
45  O tema do cumprimento do disposto no artigo 13.º tem sido objeto de decisão 

do TEDH, que se tem manifestado pela inexistência de um meio interno capaz de 

cumprir aquela obrigação, cf. acórdão do TEDH de 31 de maio de 2012, caso 

Sociedade de Construção Martins e Vieira, Lda e O. c. Portugal (n.º 4). 
46 Cf. JACQUES VÉLU/RUSEN ERGEC, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, 

Bruxelles, Emile Bruylant, 1990, p. 1077. 
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§ 1 – O conceito de prazo razoável é um conceito autónomo totalmente 

independente do conceito de prazo disciplinador. Aliás, o primeiro tem 

préstimo em sede de tutela secundária (para efeitos de cumprimento dos 

requisitos da responsabilidade civil do Estado), já o segundo restringe-se à 

tutela primária (furtando-se às consequências que tal ultrapassem teria se 

fosse um prazo perentório – tal como acontece para os advogados – com 

implicações ao nível do exercício do direitos). 

Interessa o prazo decorrido, sendo irrelevante se o prazo é imputado ao 

juiz ou a qualquer outra entidade pública que contribui para o atraso 

indevido. O sujeito passivo desta responsabilidade é o Estado (em sentido 

amplo – incluindo não só todas as instâncias judiciais, como as restantes 

manifestações de função estadual com impacto na administração da 

justiça) respondendo diretamente; apenas relevando a atitude do juiz em 

sede de direito de regresso47. 

Ao administrado deve ser garantida administração da justiça em prazo 

razoável, não fazendo a Constituição qualquer distinção quanto ao sujeito 

incumpridor do prazo, pois trata-se de uma garantia estadual 

constitucionalmente assumida e que naturalmente se impõe aos diferentes 

atores da administração da justiça. 

Por outro lado, o juiz não pode descorar que a violação de um prazo 

indicia a morosidade da administração da justiça, devendo, por 

consequência apurar – em concreto – a confirmação ou infirmação de tal 

indício. 

 

§ 2 – O modo de determinação do conceito de prazo razoável não se 

pode fazer em abstrato48, mas, em concreto, por apelo aos critérios 

                                                           
47 E não pela natureza do prazo, mas pela apreciação do elemento culpa. Trazer 

para apreciação do conceito de prazo razoável o conceito de prazo disciplinador 

é incluir na discussão um elemento que nada auxilia na análise, antes complica. O 

tema já teve desenvolvimentos no acórdão do STA, de 10 de setembro de 2009, 

proc. n.º 083/09, Costa Reis 
48 O que pode – como se referiu – é uma duração longa do processo indiciar a 

violação do direito a uma decisão em prazo razoável, embora a confirmação de 

tal indício apenas possa ocorrer mediante uma análise em concreto. Neste sentido, 

parece caminhar o acórdão do STA, de 06 de novembro de 2012, proc. n.º 0976/11, 
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desenvolvidos pelo TEDH: complexidade da causa; conduta das 

autoridades; conduta das partes; e interesse do litígio para o interessado49. 

Esta deve ser a metodologia para se responder à pergunta: how long is too 

long? 

A determinação do conceito de prazo razoável surge por apelo 

analógico a casos semelhantes e cabe ao Estado o ónus de alegação e da 

prova de que o prazo razoável não foi ultrapassado. 

Especiais cautelas devem ter-se quando esteja em causa um processo 

urgente ou prioritário, no entanto, parece-nos que estas preocupações 

podem ser acauteladas pelo juiz aquando da apreciação do critério 

complexidade da causa e do interesse do litígio para o interessado, seja 

porque, em regra, os processos urgentes ou prioritários não devem 

apresentar complexidade maior, seja porque a justificação para a 

prioridade ou urgência se encontra, precisamente, na importância que tais 

assuntos representam para as partes. Entre os processos urgentes a ter em 

conta estão, nomeadamente, aqueles que se referem à prisão preventiva50. 

 

§ 3 – A apreciação ou cômputo do prazo razoável pode ter lugar de 

acordo com uma perspetiva pontual ou de acordo com uma perspetiva 

global.  

Na perspetiva pontual51 computam-se especificamente e apenas os 

tempos mortos52 ou de paralisação do procedimento e que, só por si, 

                                                                                                                                                                     
Fernanda Xavier. É neste sentido que entendemos a doutrina que se refere a 

médias de prazos para a duração de primeira instância. Cf. AA VV, Comentário…, 

p. 333. 
49 Para mais desenvolvimentos, sobre cada um destes critérios e sua apreciação, o 

nosso Contributo…, p. 105-112, e o nosso, “Notas…”, no prelo. Estes critérios podem 

ver-se replicados na lei eslovena relativa à proteção do direito a uma decisão em 

prazo razoável. Cf. AA VV, Pilot Judgment…, p. 243. 
50 Para outros desenvolvimentos, cf. o nosso Contributo…, p. 118-120. 
51 Por exemplo, a apreciação da razoabilidade da duração de uma fase 

processual. Sobre a aferição da razoabilidade da duração do inquérito penal, cf., 

entre outros, acórdão do STJ, 24 de março de 2011, proc. n.º 88/2002.L1.S1, Orlando 

Afonso. 
52 Por “tempos mortos” pode entender-se “situação de paragem anormal que 

impede que o processo avance para o passo seguinte”. Neste sentido, CONCEIÇÃO 

GOMES, O tempo dos tribunais: Um estudo sobre a morosidade da Justiça, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2003, p. 263. 
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também podem conduzir à conclusão pela existência de violações do 

direito a uma decisão em prazo razoável. O momento inicial a ter em conta 

na perspetiva pontual é o início de uma paralisação do processo e o dies 

ad quem será o fim do tempo morto ou da paralisação do processo. 

Todavia, o lesado poderá desencadear a ação de responsabilidade 

mesmo antes do tempo morto ou da paralisação processual ter terminado. 

Na perspetiva global53, toma-se em consideração a duração da 

totalidade do processo. Nesta perspetiva, a jurisprudência de Estrasburgo 

costuma distinguir o cômputo do prazo consoante se esteja perante o 

processo penal ou perante o processo civil. 

Em processo penal, para o arguido, o processo tem início quando a 

pessoa é formalmente acusada ou quando, sendo ainda suspeito, esta 

condição tem repercussões importantes sobre a sua situação54. Já para o 

assistente, o prazo conta-se desde a data da constituição de assistente ou 

da dedução do pedido de indemnização cível55, e termina (para o arguido 

e para o assistente) com o trânsito em julgado da causa. 

Em processo civil inicia-se com a apresentação da petição inicial ou com 

a contestação56, isto é, inicia-se no primeiro momento em que as partes têm 

intervenção processual. Neste tipo de processos deve ter-se em conta a 

fase declarativa e a fase executiva57, ou seja, deve computar-se a 

execução das decisões judiciais transitadas em julgado como parte 

integrante do processo para efeitos do artigo 6.º/1 da CEDH58. 

                                                           
53 Entre muitos, acórdãos do TEDH, de 19 de fevereiro de 1992, caso Viezzer; e de 

28 de junho de 1978, caso Konig. 
54 Entre muitos, Acórdãos do TEDH, de 16 de novembro de 2000, caso Martins e 

Garcia Alves c. Portugal; de 31 de outubro 2002, caso Gil Leal Pereira c. Portugal e 

de 13 de fevereiro de 2003, caso Louerat c. França. 
55 Acórdãos do TEDH, de 27 de fevereiro de 2003, caso Hamer c. França; de 27de 

fevereiro de 2003, caso Textile Traders c. Portugal, e de 3 de abril de 2003, caso 

Sousa Marinho e Meireles Pinto c. Portugal. 
56 Acórdão do TEDH, de 23 de abril de 1987, caso Erkner e Hofauner c. Áustria. 
57 Entre muitos, Acórdãos do TEDH, de 23 de junho de 1986, caso Guincho c. 

Portugal; de 26 de outubro de 1988, caso Martins Moreira c. Portugal e de 23 de 

março de 1994, caso Silva Pontes c. Portugal. 
58 Acórdão do TEDH, de 6 de julho de 2004, caso Bocancea c. Moldova. 
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O tempo decorrido em instâncias de recurso deve ser tomado em 

consideração para o cômputo total do prazo a fim de examinar o caráter 

razoável do processo59. Nos processos administrativos e fiscais deve atender-

se aos prazos consumidos em “recursos” administrativos necessários 

(obrigatórios) para aceder à via judicial60. 

 

§ 4 – A jurisprudência do TEDH impõe uma especial atenção no que se 

refere aos danos não patrimoniais decorrentes da administração da justiça 

morosa, destacando-se os seguintes tópicos: 

(i) Deve admitir-se uma presunção de dano não patrimonial a favor do 

administrado por uma justiça morosa, isto é, deve presumir-se que a 

duração excessiva de um processo causa nas partes61 um dano não 

patrimonial que estas não estão obrigadas a provar62. Como já deixámos 

expresso outrora63, trata-se de uma jurisprudência que deve ser entendida 

cum grano salis, devendo ser compreendida como um princípio geral que 

não desobriga o juiz de verificar se no caso concreto a simples constatação 

da violação não constitui já de per se uma reparação razoável. 

Na jurisprudência imediatamente referida assume-se que a emergência 

de danos não patrimoniais é uma consequência normal, ainda que não 

automática, da violação do direito a uma decisão em prazo razoável, o 

que tem por efeito a desnecessidade de fazer prova destes. Por 

consequência, sempre que o juiz se pretenda afastar da referida 

jurisprudência está obrigado a uma fundamentação acrescida. 

                                                           
59 Acórdão do TEDH, de 8 de março de 2001, caso Pinto de Oliveira c. Portugal, e 

Acórdão do TCAN, de 30 de março de 2006, proc. nº 5/04.22BEPRT, Carlos Luís 

Medeiros de Carvalho. 
60 Cf. as referências doutrinais e jurisprudenciais citadas por JORGE DE JESUS FERREIRA 

ALVES, Morosidade da Justiça – Como podem ser indemnizados os injustiçados por 

causa da lentidão dos Tribunais à luz da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e da Legislação Nacional, Porto, Legis Editora, 2006, p. 80. 
61 Acórdão do TEDH, de 29 de março de 2006, caso Riccardi Pizzati c. Itália. 
62 Acórdão do TEDH, de 22 de junho de 2004, caso Bartl c. Republica Checa. 
63 Cf., o nosso Contributo…, p. 135 e ss. 
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(ii) O anterior tópico deve ser complementado com a ideia de que o 

dano patrimonial a considerar é o dano comum (general damage)64. Não 

se trata, portanto, de todo e qualquer dano, mas de um dano não 

patrimonial que presuntivamente sofrem todas as pessoas que se dirigem 

aos tribunais e não vêm as suas pretensões resolvidas num prazo razoável. 

Em suma, um dano que sofrem, em regra, de acordo com a experiência da 

vida em sociedade, todos os cidadãos “vítimas” de uma administração da 

justiça morosa. 

Fora do âmbito daquela presunção estão os danos não patrimoniais 

especiais ou específicos, isto é, aqueles que vão além do dano não 

patrimonial geral resultante da administração da justiça morosa. No leque 

destes danos situam-se os danos não patrimoniais que resultam de uma 

depressão psicológica que provoque desalento, incapacidade 

generalizada e desinteresse pela vida65. Estes danos não patrimoniais 

especiais merecem, obviamente, proteção indemnizatória devendo, no 

entanto, para esse efeito ser alegados e provados. Ou seja, todo o dano 

não patrimonial superior ao dano comum deve ser provado, não 

beneficiando de presunção. 

(iii) Outro tópico – que se deve ter por assente – e que se infere do 

confronto dos resultados da análise da jurisprudência dos tribunais nacionais 

com a jurisprudência do TEDH é a de que se deve assumir uma 

interpretação do artigo 496.º/1 do CC conforme à jurisprudência do TEDH66, 

isto é, o dano causado pela violação estatal do direito a uma decisão em 

prazo razoável, para efeitos de avaliação da gravidade do dano não 

patrimonial exigida pelo artigo 496.º/1 do CC, deve ser a de considerar o 

dano não patrimonial suficientemente grave de modo a merecer, em regra, 

a reparação. 

                                                           
64 Já aceite no acórdão do TCAN, de 22 de fevereiro de 2013, proc. nº 

01945/05.7BEPRT, Maria Brandão. 
65 Acórdão do STA, de 28 de novembro de 2007, proc. n.º 308/07, Políbio 

Henriques. 
66 Orientação distinta encontra-se no acórdão do TCAN, de 30 de março de 2006, 

proc. nº 10/04.9 (não publicado), com voto de vencido no sentido do texto. 
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(iv) Outro tema em que se deve prestar atenção na jurisprudência do 

TEDH refere-se à indemnizabilidade de danos não patrimoniais a pessoas 

coletivas. O tema da compensação dos danos não patrimoniais causados 

às pessoas coletivas ou pessoas jurídicas não é de todo unânime na nossa 

jurisprudência67. 

Acresce que o TEDH também se tem pronunciado sobre o tema – no 

contexto que aqui tratamos68-69. Vejamos as linhas essenciais desta 

jurisprudência. 

Por um lado, aquele tribunal deixou claro que tendo em conta a prática 

dos Estados “europeus”70 e “à luz da sua própria jurisprudência e prática 

que, o Tribunal não pode, portanto, excluir a possibilidade de a uma 

sociedade comercial poder ser atribuída uma indemnização por danos não 

patrimoniais”71. Por outro lado, esclareceu que “os danos não patrimoniais 

sofridos pelas sociedades comerciais podem incluir questões que podem ser 

`objetivas` ou `subjetivas`. Entre estas, deve ser tida em conta a reputação 

da empresa, a incerteza na tomada de decisões, planeamento, 

                                                           
67 A favor: acórdão do STJ, de 8 de março de 2007, proc. nº 7B566, e acórdão do 

TRL, de 21 de setembro de 2006, proc. nº 4621/2006-8. Contra: acórdãos do STJ, de 9 

de junho de 2005, proc. nº 05B1616, Araújo Barros e de 27 de novembro de 2003, 

proc. n.º 03B3692, Quirino Soares. 
68 Acórdão do TEDH, de 6 de abril de 2000, caso Comingersoll S.A. c. Portugal, 

(com voto de vencido do Sr. Juiz C. L. Rozakis). O processo “viajou” por várias 

instâncias portuguesas durante 17 anos e 6 meses estando ainda pendente 

(“estacionado”), sem trânsito em julgado, à data em que o TEDH proferiu esta 

decisão. 
69 Entre outros, acórdãos do TEDH, de 18 de maio de 2000, caso Fertiladour S.A. c. 

Portugal; de 27 de fevereiro de 2003, caso Têxtil Traders c. Portugal, e de 31 de julho 

de 2003, caso Sociedade Agrícola do Peral S.A. c. Portugal. Antes de 2000, vale a 

pena esclarecer que o Comité de Ministros já tinha aprovado várias Resoluções de 

condenação do Estado português por danos não patrimoniais a sociedades 

comerciais e o Governo nunca as contestou – vd. Resolução DH (96) 604, de 15 de 

novembro de 1996, caso de Dias & Costa, Lda. e Resolução DH (99) 708, de 3 de 

dezembro de 1999, caso de Biscoiteria, Lda. 
70 Acórdão do TEDH, de 6 de abril de 2000, caso Comingersoll S.A. c. Portugal, no 

considerando n.º 34 pode ler-se:“O Tribunal tem também tido em conta as práticas 

dos Estados membros do Conselho da Europa, em tais casos. Embora seja difícil 

identificar com precisão a regra comum a todos os Estados membros, a prática 

judiciária, em vários dos Estados, mostra que a possibilidade legal de a uma pessoa 

jurídica pode ser atribuída uma indemnização por danos não patrimoniais não 

pode ser excluída”. 
71 Acórdão do TEDH, de 6 de abril de 2000, caso Comingersoll S.A. c. Portugal, 

considerando n.º 35. 
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desorganização na gestão da empresa (para os quais não existe método 

preciso de calcular as consequências) e, por último, apesar de em menor 

grau, a ansiedade e inconveniente causado aos membros da equipa de 

gestão”.  

Desta forma, a Corte de Estrasburgo parece superar uma das fragilidades 

que se vem apontando à figura da personalidade coletiva72, 

desconsiderando-a, optando por uma conceção substancialista da 

personalidade coletiva (não absolutizadora do “princípio da separação”)73 

e atribuindo uma compensação que considera os danos não patrimoniais 

sofridos pelos sócios ou acionistas74. 

Ora, tendo presente a necessária consideração daquela jurisprudência e 

a não menos necessária consideração do mandamento de uniformização 

da jurisprudência nacional face aos casos similares decididos pelo TEDH, só 

resta à judicatura nacional considerá-la na “norma de decisão” que 

formular para o caso concreto, sob pena de fazer incorrer o Estado 

português em responsabilidade internacional e obrigando o TEDH à 

reparação razoável em falta. 

(v) Já a caminharmos para o fim, deve deixar-se expressa a necessidade 

da constante atualização de modo a acompanhar o passo da 

jurisprudência do TEDH, nomeadamente, quanto ao montante 

indemnizatório dos danos não patrimoniais. A jurisprudência do TEDH tem 

insistido neste ponto. Num lote de quase uma dezena de acórdãos75, 

                                                           
72 MARIA MANUEL VELOSO, “Danos não patrimoniais a sociedade comercial? – 

Anotação ao acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 20.04.2004, 

Apelação n.º 430/04”,Cadernos de Direito Privado, n.º 18, 2007, p. 42. 

 
73 Sobre este assunto, entre muitos, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de 

Direito Comercial – Das Sociedades, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2002, p. 175. No 

sentido de se ter verificado, no caso concreto, a desconsideração da 

personalidade jurídica ou o levantamento do véu está o voto de vencido do Juiz 

Rozakis. 
74 No caso concreto considerou-se que a sociedade Comingersoll, os seus 

diretores e acionistas sofreram, por causa da demora irrazoável do processo, 

consideráveis transtornos e prolongada incerteza na condução dos seus assuntos 

quotidianos. 
75 Acórdãos do TEDH, de 29 de março de 2006 (todos da mesma data), caso 

Scordino c. Itália; caso Cocchiarella c. Itália; caso Musci c. Itália; caso Zullo c. Itália; 
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condenou o Estado italiano à reparação de danos não patrimoniais, 

quando este Estado – por via do recurso interno que tinha criado para o 

efeito (a já referida “Lei Pinto”) – tinha reconhecido internamente em sede 

judicial a reparação desses danos, embora num montante muito mais baixo 

do que os montantes atribuídos pelo TEDH. 

Ou seja, exige-se, à luz daquela jurisprudência, que as decisões sobre 

reparação dos danos não patrimoniais resultantes da violação do direito a 

uma decisão em prazo razoável cheguem a resultados equivalente em 

casos similares ou semelhantes decididos pelo TEDH. Entendendo-se por 

casos semelhantes “aqueles em que dois conjuntos de procedimentos se 

prolongaram o mesmo número de anos, por um mesmo número de 

jurisdições, com interesses de importância equivalente, o mesmo 

comportamento das partes e em relação ao mesmo país76”. 

Apesar de cada país revelar o seu contexto económico e social, os juízes 

nacionais deverão ter sempre em conta os montantes concedidos pelo 

TEDH em casos semelhantes – reiteramos o que escrevemos noutro lugar 

que esta é a lição que se retira do “caso italiano”77. 

 

§ 5 – Por fim – por razões de elementar justiça e para não cair no 

esquecimento – não podemos deixar de sublinhar que na hipótese de o 

TEDH vir a conceder uma reparação razoável por administração da justiça 

morosa, estando ainda a decorrer nos tribunais nacionais um pedido de 

                                                                                                                                                                     
caso Riccardi c. Itália; caso Giuseppina e Ornestina Procaccini c. Itália; caso 

Giuseppe Mostacciuolo c. Itália e caso Apicella c. Itália. 

 

 
76 Acórdão do TEDH, de 29 de março de 2006, caso Scordino c. Itália, 

considerando nº 267. 
77  Cf., o nosso, Contributo…p. 148-152. Não deixa de ser interessante ter em conta 

que o legislador em alteração à Lei Pinto tenha estabelecido uma moldura da 

medida da indemnização – misura dell`indennizzo – não inferior a 500,00€ e não 

superior a 1500,00€ por cada ano ou fração de ano superior a seis meses, se for 

excedido o prazo razoável. Resta saber se tal moldura está capaz de cobrir todos os 

casos que a realidade oferece, sobretudo, se o TEDH aumentar o montante 

indemnizatório em casos semelhantes. Não deixamos de notar que seguir a 

jurisprudência do TEDH se pode revelar trabalhoso; no entanto, a melhor solução 

poderá passar por a estudar. Num sentido próximo, MERRIS AMOS, Human rights…, p. 

151 e ss. 
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indemnização pelos mesmos factos, o juiz nacional não poderá de deixar 

de considerar o montante da compensação (reparação razoável) já 

oferecida pelo TEDH a tal título. 
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A caracterização legal da especialidade e anormalidade dos prejuízos 

Anotação ao Acórdão do STA, de 9 de fevereiro de 2012 (proc. 0678/11) 

 

Consulte o acórdão aqui* 

 

Sandra Guerreiro  

Advogada 

 

1. O acórdão objeto da presente anotação versa sobre a matéria da 

responsabilidade civil extracontratual da Administração decorrente da 

modificação do conteúdo do direito de aproveitamento do solo fundado 

em operação de loteamento. 

Na presente anotação procuraremos analisar a situação à luz das 

disposições normativas aplicáveis in casu mas, considerando que as 

mesmas já foram revogadas, faremos também a ponte para os preceitos 

legais hoje em vigor. 

Recordemos as conclusões do aresto com maior interesse para a nossa 

análise: 

“I. Nos termos do art.º 37.º do DL 448/91, a Câmara Municipal pode 

alterar as condições de licenciamento de um loteamento já aprovado 

desde que se verifique a reunião cumulativa de dois requisitos: por um 

lado, que essa alteração seja necessária à regular execução de um 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/20c283b65370df66

802579ab0052fbf2?OpenDocument&Highlight=0,0678%2F11 

 

 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/20c283b65370df66802579ab0052fbf2?OpenDocument&Highlight=0,0678%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/20c283b65370df66802579ab0052fbf2?OpenDocument&Highlight=0,0678%2F11
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/20c283b65370df66802579ab0052fbf2?OpenDocument&Highlight=0,0678%2F11
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plano municipal de ordenamento do território e, por outro, que 

tenham decorrido pelo menos dois anos sobre a emissão do alvará. 

II. Quando essa alteração, apesar de legal, causar prejuízos os 

lesados gozam do direito à indemnização prevista no art.º 9.º do DL 

48.051 o qual constitui um corolário do princípio da igualdade na 

repartição dos encargos públicos. 

III. O direito ressarcitório nascido nos termos do citado normativo só 

se pode fazer valer quando o sacrifício imposto ao interessado com a 

prática daqueles atos administrativos ou materiais não constitui uma 

simples limitação do seu direito ou posição subjetiva decorrente da 

normal vida em sociedade, partilhada pela maioria dos seus 

concidadãos, mas um ataque grave traduzido numa compressão 

excepcional desse direito ou posição subjectiva a qual, pela sua 

dimensão e intensidade, o individualize em relação às restantes 

pessoas que estejam em situação semelhante. 

IV. Não constitui prejuízo dessa natureza a ablação da capacidade 

construtiva dos lotes do Recorrente na forma prevista no alvará de 

loteamento e a sua destinação a equipamentos desportivos, em 

resultado da aprovação de um Plano de Pormenor para a área onde 

eles se situam, visto a alteração desse destino não ter atingido 

unicamente os terrenos do Recorrente e, por outro lado, ter ficado por 

provar um grave prejuízo económico.” 

Antes de avançarmos para análise, impõem-se umas breves 

considerações sobre a natureza do ato de licenciamento de operação de 

loteamento1. 

                                                           
1 O conceito legal de operação de loteamento tem sofrido algumas alterações 

na legislação portuguesa desde a sua primeira concretização legal em 1965, com o 

Decreto-lei n.º 46 673, de 29 de novembro. Mesmo na vigência do Decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, o conceito tem sofrido alterações, tendo a Lei n.º 

60/2007, de 4 de setembro, redefinido o conceito como a ação ou ações  que 

tenham por objeto ou por efeito a constituição de um ou mais lotes destinados, 
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Para o efeito socorremo-nos do conceito de ato administrativo do  

Professor Marcello Caetano, a quem se deve a construção dogmática do 

conceito em Portugal,  segundo o qual este traduz “a conduta voluntária de 

um órgão da Administração que, no exercício de um poder público e para 

a prossecução de interesses postos por lei a seu cargo, produza efeitos 

jurídicos num caso concreto”2. 

Tendo por base a influência da doutrina do Professor Marcello Caetano 

mas procurando restringir a figura aos atos decisórios3, o Código do 

Procedimento Administrativo define estes como “as decisões dos órgãos da 

Administração que ao abrigo de normas de direito público visem produzir 

efeitos jurídicos numa situação individual e concreta.” (artigo 120.º/1) 

Ora, o ato administrativo que põe termo a um procedimento 

administrativo de licenciamento de uma operação de loteamento – licença 

administrativa - define, de acordo com o projeto apresentado pelo seu 

requerente, a nova estrutura fundiária do prédio ou prédios, o uso a que se 

destinam os lotes constituídos e as caraterísticas das futuras edificações, 

definindo, em concreto, a situação individual do seu requerente e do 

prédio objeto da operação urbanística. É, pois, um ato administrativo 

constitutivo de direitos, na medida em que constitui o seu requerente no 

direito de executar a operação de loteamento requerida. 

 

2. Na vigência do Decreto-lei n.º 448/91, de 29 de novembro, dispunha o 

artigo 37.º/14, que: “As condições de licenciamento de operações de 

                                                                                                                                                                     
imediata ou subsequentemente, à edificação urbana e que resulte da divisão de 

um ou vários prédios ou do seu reparcelamento (artigo 2.º/al. I) 
2 Cfr. MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, vol. I, 10.ª Edição, 

Coimbra, 1973, p. 428. 
3 Cfr. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Teoria Geral do Direito Administrativo: temas 

nucleares, Almedina, 2012, p. 113 e ss. 
4 No regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor, aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-lei n.º 

26/2010, de 30 de março, encontramos uma norma similar no artigo 48.º/1, na qual 
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loteamento e de obras de urbanização podem ainda ser alteradas por 

iniciativa da câmara municipal, desde que tal alteração seja necessária à 

regular execução do plano regional ou municipal de ordenamento do 

território, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de construção 

prioritária ou área crítica de recuperação e reconstrução urbanística e 

tenham decorrido pelo menos dois anos desde a emissão do alvará.” 

Na interpretação desta norma é de salientar que a mesma concretiza, 

em nossa opinião, três princípios gerais de direito administrativo, o princípio 

da proteção da confiança gerada pela atuação administrativa, o princípio 

tempus regit actum, segundo o qual os atos administrativos se regem pelas 

normas em vigor à data da sua prolação, e o princípio do interesse público. 

Vejamos em que se traduzem estes princípios. 

O princípio da proteção da confiança, com expressão constitucional no 

artigo 2.º da CRP e consagração expressa no artigo 4.º do Código do 

Procedimento Administrativo, exprime uma ideia de necessidade de 

proteção da confiança dos cidadão e da comunidade na ordem jurídica e 

na atuação da Administração, o qual implica um mínimo de certeza e de 

segurança nos direitos das pessoas e nas expetativas que lhe são criadas 

pela Administração5. É por aplicação deste princípio que, regra geral, os 

atos administrativos de licenciamento – tal como os outros atos 

administrativos constitutivos de direitos – não são suscetíveis de revogação 

nem modificação, salvo em situações excecionais.  

O princípio tempus regit actum funda a regra geral de aplicação das 

normas urbanísticas no tempo, segundo a qual aos atos de licenciamento, 

                                                                                                                                                                     
deixa de existir a limitação temporal quanto ao tempo decorrido desde a emissão 

do alvará e os planos regionais de ordenamento do território são substituídos pelos 

planos especiais de ordenamento do território em virtude do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, na redação dada pelo Decreto-lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, 

apenas qualificar como vinculativos dos particulares os planos municipais e 

especiais de ordenamento do território. 
5 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 303/90, publicado nos Acórdãos do 

Tribunal Constitucional, 17º volume, p. 65 a 95. 
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aplicam-se as disposições normativas vigentes à data da sua prática. De 

acordo com este princípio, os atos administrativos, em regra, não são 

afetados por normas urbanísticas supervenientes. 

Por fim, o princípio do interesse público impõe que a Administração, nas 

suas decisões, tenha sempre o fito naquilo que é o interesse da 

generalidade da comunidade, mesmo que tal não seja coincidente com o 

interesse individual de alguns. No caso, a execução dos instrumentos de 

gestão territorial é de manifesto interesse público na medida em que 

corporiza um dos instrumentos de execução da política pública de 

ordenamento do território. 

Na aplicação da faculdade prevista no artigo 37.º/1 afigura-se-nos 

necessário ponderar se o interesse público da execução de um instrumento 

de gestão territorial impõe o sacrifício de direito de determinado particular. 

Neste caso concreto, o princípio da proteção da confiança e o princípio do 

interesse público apresentam-se em campos distintos, havendo que optar 

por um em detrimento do outro. 

Em nosso entender, da interpretação deste preceito resulta, pois, que 

apenas se da ponderação entre a situação jurídica concreta do particular 

consolidada por um ato administrativo e o interesse público de executar um 

instrumento de gestão territorial vinculativo dos particular resultar como 

imperiosa a cedência do direito do particular é que o novo instrumento de 

gestão territorial se pode aplicar a uma situação em que os parâmetros de 

conformação da ocupação do território estavam já definidos à luz de 

outras orientações planificatórias, alterando as condições de um ato 

administrativo válido. 
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3. Se dessa ponderação resultar a necessidade de alterar as condições de 

um licenciamento válido, então dispunha o artigo 37.º/46 que: “O exercício 

da faculdade prevista no n.º 1 confere aos interessados direito à 

indemnização, aplicando-se, nesta situação, o disposto no Decreto-lei n.º 48 

051, de 21 de novembro de 1967, em matéria de responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e de outras pessoas coletivas públicas por atos 

administrativos legais ou atos materiais lícitos.” 

O artigo 9.º/1 do Decreto-lei n.º 48 051, de 21 de novembro de 19677, 

previa que: “O Estado e demais pessoas colectivas públicas indemnizarão 

os particulares a quem, no interesse geral, mediante atos administrativos 

legais ou actos materiais lícitos, tenham imposto encargos ou causado 

prejuízos especiais e anormais.” 

Na verdade, em matéria de responsabilidade extracontratual da 

administração por ato lícito, a lei – quer o Decreto-lei n.º 48 051, de 21 de 

novembro de 1967, quer a Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, que veio 

revogar aquele diploma – assume a excecionalidade desta forma de 

responsabilidade extracontratual, restringindo-a aos casos em que a 

atuação administrativa haja causado prejuízos especiais e anormais.  

                                                           
6 Esta disposição encontra-se também revogada, constando hoje do artigo 48.º/1 

do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-lei 

n.º 26/2010, de 30 de março, que determina que: “A pessoa coletiva que aprovar os 

instrumentos referidos no n.º 1 que determinem directa ou indirectamente  os danos 

causados ao titular do alvará e demais interessados em virtude do exercício da 

faculdade prevista no n.º 1 é responsável pelos mesmos nos termos estabelecidos 

no Decreto-lei n.º 48 051, de 21 de novembro de 1967, em matéria de 

responsabilidade por actos lícitos.” 
7 O Decreto-lei n.º 48 051, de 21 de novembro de 1967, foi revogado pela Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro, constando agora do artigo 16.º, sob a epígrafe 

“indemnização pelo sacrifício” que: “O Estado e as demais pessoas colectivas de 

direito público indemnizam os particulares a quem, por razões de interesse público, 

imponham encargos ou causem danos especiais e anormais, devendo, para o 

cálculo da indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de afetação do 

conteúdo substancial do direito ou interesse violado ou sacrificado.”. 
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De facto, a vida em sociedade implica um nível de dano8 que é 

generalizado a todos e em benefício de todos que é indemnizável por não 

assumir como um dano especial e anormal, sendo estas duas características 

dos prejuízos designadas pela doutrina como os “elementos-travão” da 

socialização dos prejuízos9. 

A doutrina10 e a jurisprudência11 têm definido prejuízo especial como 

aquele que não é imposto à generalidade das pessoas mas a pessoa certa 

e determinada em função da sua situação especifica, e prejuízo anormal 

como aquele que não é inerente aos riscos normais da vida em sociedade 

– suportados pela generalidade dos cidadãos – ultrapassando os limites 

impostos pelo dever de suportar a atividade da Administração12. 

 

4. Mas o preenchimento destes requisitos será necessário quando é o 

próprio legislador que carateriza esses danos e impõe a atribuição de uma 

indemnização? Por outras palavras, a remissão do legislador para a 

responsabilidade extracontratual por ato lícito não pressupõe já a 

caraterização dos danos como especiais e anormais? 

Recentemente e sobre esta questão13 pronunciou-se o Professor 

Fernando Alves Correia14, considerando que:  

                                                           
8 Exemplos desta situação, são o ruído decorrente da construção de uma 

autoestrada, a poluição decorrente de uma instalação industrial, estabelecendo a 

lei os limites do socialmente tolerável. 
9 Cfr. JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, O problema da responsabilidade do 

Estado por actos lícitos, Almedina, 1974, p. 221. 
10 Cfr. JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, O problema da responsabilidade do 

Estado por actos lícitos, Almedina, 1974 
11 Por todos, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 19 de fevereiro de 

2012, Proc. n.º 01101/12. 
12 Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 21 de janeiro de 2003, Proc. 

n.º 990/02. 
13 O estudo reporta-se ao disposto no artigo 48.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, contudo a norma é, no que concerne a este aspeto, idêntica ao 

artigo 37.º/4, pelo que a doutrina aí expendida é também aplicável ao artigo 37.º/1 

e 4 do Decreto-lei n.º 448/91, de 29 de novembro. 
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”A caracterização da especialidade e da anormalidade de um 

encargo ou dano para efeitos da sua indemnização, deve ser feita 

tendo em conta as circunstâncias do caso. De facto, especialidade e 

anormalidade são verdadeiros conceitos indeterminados, carecidos 

de preenchimento valorativo na aplicação ao caso concreto. Mas, 

por vezes, o legislador procede, ele mesmo, a essa caracterização e 

impõe, em certas situações, a atribuição de uma indemnização. É o 

que sucede com a obrigação de indemnização dos danos resultantes 

da alteração por iniciativa da câmara municipal das condições da 

licença ou comunicação prévia de uma operação de loteamento, 

desde que tal alteração se mostre necessária à execução de um 

superveniente plano municipal ou especial de ordenamento do 

território.” 

 

No aresto que aqui se anota, o Tribunal considerou que não é um prejuízo 

anormal a “ablação da capacidade construtiva dos lotes do Recorrente na 

forma prevista no alvará de loteamento e a sua destinação a 

equipamentos desportivos, em resultado da aprovação do Plano de 

Pormenor para a área onde eles se situam, visto a alteração desse destino 

não ter atingido unicamente os terrenos do Recorrente…”. 

Ora, salvo o devido respeito, não podemos concordar. Não é pelo facto 

da área de intervenção do Plano de Pormenor abranger outros terrenos 

que o prejuízo, a existir, deve ser qualificado como um prejuízo normal da 

vida em sociedade, pois o que aqui releva é a posição substantiva do 

particular, titular de um direito subjetivo de aproveitamento do solo de 

acordo com determinados parâmetros, que se vê limitada por via da 

entrada em vigor de uma disciplina planificatória diferente. 

                                                                                                                                                                     
14 Fernando ALVES CORREIA, A indemnização pelo sacrifício: contributo para o seu 

esclarecimento…in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes 

Canotilho, vol. I, Universidade de Coimbra, 2012, p. 219 e ss. 
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Em nossa opinião, sempre que a entrada em vigor de um instrumento de 

gestão territorial vinculativo dos particulares, plano municipal ou especial15 

de ordenamento do território, impuser no seu modelo de execução e 

relatório de fundamentação a alteração de um ato administrativo de 

licenciamento prévio, verifica-se uma situação especial, porque afeta em 

concreto o titular daquele ato constitutivo de direito, e anormal, porquanto 

a alteração de um ato constitutivo de direito – independentemente do seu 

conteúdo – ultrapassa os custos próprios da vida em sociedade. 

O reconhecimento legislativo do que atrás defendemos veio a ser 

consagrado, em nossa opinião, no regime estatuído no artigo 143.º do 

Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, onde se assume claramente que 

“são indemnizáveis as restrições singulares às possibilidades objetivas de 

aproveitamento do solo, preexistentes e juridicamente consolidadas, que 

comportem restrição significativa na sua utilização de efeitos equivalentes a 

uma expropriação.”   

Também aqui é o próprio legislador a qualificar os danos resultantes das 

limitações impostas à execução de atos administrativos preexistentes por 

planos municipais ou especiais de ordenamento do território como danos 

especiais e anormais16-17, não sendo já necessário, neste aspeto concreto, a  

subsunção do caso concreto aos conceitos. 

                                                           
15 No artigo 37.º/1 do Decreto-lei n.º 448/91, eram referidos os planos regionais de 

ordenamento do território como instrumentos cuja execução poderia determinar a 

alteração de um licenciamento válido. Contudo, com a entrada em vigor do 

Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, a vinculatividade desses planos foi 

alterada, passando apenas a vincular as entidades públicas. À luz do 

enquadramento legal em vigor, apenas são vinculativos dos particulares, e por isso 

suscetíveis de poder fundar uma alteração no ato de licenciamento, os planos 

municipais e os planos especiais de ordenamento do território. 
16 Neste sentido, FERNANDO ALVES CORREIA, A indemnização pelo sacrifício:…, 

cit., p. 229 e ss. 
17 Não entraremos aqui nos denominados danos da confiança resultantes da 

alteração, revisão ou suspensão de plano municipal ou especial de ordenamento 

do território dentro do prazo de 5 anos de vigência do Plano. Sobre esta questão 

FERNANDO ALVES CORREIA, Manual de Direito do Urbanismo, vol. I, 4.ª edição, 

Almedina, 2008, p. 781 e 782. E FERNANDO ALVES CORREIA, A expropriação de 
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Assim, não acompanhamos as conclusões do aresto por duas razões: 1) 

Na aplicação do artigo 37.º/4 do Decreto-lei n.º 448/91, tal como na 

aplicação do artigo 48.º/4 do Decreto-lei n.º 555/99, não é necessária a 

verificação da especialidade e da anormalidade dos danos, os quais são, 

por qualificação legal, especiais e anormais; 2) porque os danos – aqueles 

que vierem a ser apurados - resultantes da alteração de um ato de 

licenciamento prévio em resultado da execução de um plano municipal ou 

especial de ordenamento do território superveniente são sempre, por 

natureza, especiais e anormais. 

 

5. Questão diversa é a de saber qual é o ato concreto que provoca o 

eventual18 dano: se o ato de aprovação do Plano de Pormenor, quando 

eficaz, ou se apenas o ato que altera as condições do licenciamento. Sobre 

esta questão o Tribunal não se pronuncia referindo apenas na súmula que 

faz da sentença do tribunal a quo que:  

“Desde logo, porque a mera publicação daquele Plano não 

implicou a impossibilidade de construir nos referidos lotes, visto dele 

não constar nenhum acto revogatório do acto de licenciamento, e, se 

assim era, nada garantia que a Câmara Municipal não pudesse vir a 

autorizar a construção nesses lotes, ainda que com alterações (…). Ou 

seja, o dito Plano não tinha privado o Autor de qualquer faculdade ou 

direito anteriormente constituído de forma valida e, por isso, não lhe 

tinha infligido dano suscetível de indemnização.” 

 

Em nossa opinião, a resposta a esta questão dependerá da posição que 

se assumir relativamente ao conteúdo do direito resultante do 

licenciamento de uma operação de loteamento, nomeadamente a 

questão de saber se o direito a construir resulta ou não deste ato 

administrativo. 

                                                                                                                                                                     
sacrifício: finalmente, a sua consagração jurisprudencial, in Revista de Legislação e 

de Jurisprudência, Ano 142.º, n.º 3977, Novembro – Dezembro de 2012, p. 132 e ss.. 
18 Eventual, pois da alteração em concreto podem não resultar danos. 
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Sobre esta questão se pronunciou detidamente a Professora Fernanda 

Paula Oliveira19 na sua apreciação crítica aos Acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo de 11 de novembro de 2004 (Processo n.º 0873/03), e 

de 6 de março de 2007, do Pleno da Seção do Contencioso Administrativo 

no âmbito do mesmo processo e Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

496/2008, (Processo n.º 523/2007). 

Procurando resumir as posições, no que aqui nos interessa: 

Nestes acórdãos é defendida a posição de que aos proprietários de um 

lote de terreno para construção inserido num loteamento devidamente 

licenciado, não é reconhecido o direito a construir no referido lote nem as 

prescrições do alvará de loteamento são aplicáveis ao licenciamento da 

edificação se as normas urbanísticas em vigor à data dispuserem em 

sentido diverso, podendo até a edificação não ser possível se as normas 

urbanísticas supervenientes ao ato de licenciamento do loteamento 

inviabilizarem essa construção. 

Na posição defendida pela Professora Fernanda Paula Oliveira, o facto 

de um instrumento de gestão territorial ser posterior à definição da situação 

jurídica do prédio pela operação de loteamento aprovada, determina que 

o mesmo não seja aplicável ao licenciamento da edificação, pois a 

situação jurídica do lote foi definida e constituída no momento do 

licenciamento da operação de loteamento. 

Na posição da Professora Fernanda Paula Oliveira20 os atos de controlo 

prévio das operações de loteamento não se limitam a atribuir ao particular 

o direito à transformação fundiária – criando novos prédios urbanos – mas 

também atribuem ao seu titular o direito à concretização da edificação nos 

termos aí definidos, sendo, aliás, as contrapartidas – compensações e 

                                                           
19 V. Loteamento urbanos e dinâmica das normas de planeamento, Almedina, 

2009 
20 Cfr. Loteamentos urbanos e dinâmica das normas de planeamento, Almedina, 

2009. 
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cedências – efetuadas em função da capacidade edificativa, no âmbito 

da operação de loteamento e não em momento posterior21.  

Sem entrarmos a fundo nesta discussão, é de referir que na questão que 

aqui nos ocupa – saber qual é o ato que afeta o direito do particular – a 

resposta diverge consoante entendamos que o parâmetro de 

conformação das obras de edificação é o prescrito no alvará de 

loteamento ou o que resultar das normas urbanísticas aplicáveis no 

momento da sua apreciação pela Câmara Municipal. 

Se entendermos que o alvará de loteamento é o parâmetro de 

conformação das obras de edificação, a superveniência de normas 

urbanísticas afigura-se irrelevante, carecendo a alteração ou declaração 

de caducidade de um alvará de loteamento de um ato administrativo 

posterior ao plano que faça a ponderação referida no ponto 2, salvo se tal 

decorrer expressamente dos elementos do plano. 

Ao invés, se entendermos que, independentemente da existência de 

alvará de loteamento, o novo plano se aplica a todas as operações 

urbanísticas, incluindo obras de edificação em execução de operação de 

loteamento, nesse caso teremos que defender que é diretamente o plano 

que gera o dano ao alterar as condições estipuladas no alvará de 

loteamento, não sendo necessário qualquer ato que confirme essa 

afetação. 

                                                           
21 Também neste sentido se pronunciou o Supremo Tribunal Administrativo, em 

Acórdão de 21 de maio de 2009, in www.dgsi.pt, onde se concluí “Nas áreas 

abrangidas por alvará de loteamento em vigor, a apreciação dos projectos de 

construção incide sobre a respetiva conformidade com aquele alvará de 

loteamento, e não sobre a sua compatibilidade com as prescrições de PDM 

posteriormente aprovado”). 

 

http://www.dgsi.pt/
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Responsabilidade civil extracontratual de concessionários 

de obras públicas e jurisdição administrativa 

 

Anotação ao Acórdão do Tribunal de Conflitos, de 20 de Janeiro de 2010 

(proc. 025/09) 

 

Consulte o acórdão aqui* 

 

             Tiago Serrão 

 

       Mestre em Direito   

  Assistente Convidado da Faculdade de Direito de Lisboa 

Advogado 

 

 

1. O acórdão em anotação incide sobre a problemática da 

responsabilidade civil extracontratual dos entes privados sujeitos ao regime 

específico da responsabilidade do Estado e demais pessoas colectivas de 

direito público1. Em concreto, ao Tribunal de Conflitos foi colocada a 

seguinte questão: uma acção judicial que tenha por objecto um pedido 

indemnizatório adveniente de um comportamento positivo, de cariz não 

                                                           
*http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/701a1a1cfa502fa

a80257706004ac9cd?OpenDocument 
1 A escolha do presente acórdão e da temática que o mesmo envolve fica a 

dever-se, essencialmente, a uma razão de ordem pragmática. Apesar de, a nosso 

ver, a lei se evidenciar clara no sentido interpretativo que prevaleceu, 

designadamente, no aresto em anotação, temos constatado que, sobretudo junto 

da jurisdição civil, as hesitações hermenêuticas, que seriam normais logo após a 

entrada em vigor do novo Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (“ETAF”), 

ainda permanecem vivas, conforme se pode constatar, por exemplo, da leitura do 

acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Guimarães, em 6 de Março de 

2012, no processo n.º 950/10.6TBFAF-A.G1. O nosso fito é, portanto, o de procurar 

contribuir para que, no contexto da problemática em apreço, o entendimento 

jurídico que reputamos de correcto se padronize nos tribunais (em geral). 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3RXRX1X2/*http:/www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/701a1a1cfa502faa80257706004ac9cd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/701a1a1cfa502faa80257706004ac9cd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/701a1a1cfa502faa80257706004ac9cd?OpenDocument
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contratual, de uma concessionária de obra pública (exploração de uma 

auto-estrada, com alegada produção de “vibrações, trepidações, 

estremecimentos, emissão de fumos e ruídos intensos” que supostamente 

afectam uma habitação adjacente e os seus proprietários) deve ser 

objecto de apreciação e decisão pela jurisdição civil ou pela 

administrativa? 

Para os recorrentes, materialmente competente para conhecer do 

aludido litígio seria a jurisdição civil, dado que, nos autos em apreço, a 

recorrida “é uma sociedade anónima, pessoa colectiva de direito privado, 

sujeita à jurisdição dos tribunais judiciais e não administrativos, não sendo 

aplicável o regime específico da responsabilidade do Estado, nem se 

enquadrando a situação no disposto na alínea i) do n.º 1 do art. 4.º do 

ETAF”. Mais alegaram os recorrentes que, mesmo que o artigo 1.º, n.º 5 do 

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas (“RRCEE”) se afigurasse aplicável, daí não decorreria, por 

si só, que seriam os tribunais administrativos a possuir competência decisória 

para apreciar o litígio. O acórdão recorrido teria, assim, procedido a uma 

errada interpretação e aplicação do disposto nos artigos 18.º da Lei de 

Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, 66.º do (anterior) 

Código de Processo Civil e 1.º, n.º 5 do RRCEE.  

Por seu turno, para a recorrida, a jurisdição competente em razão da 

matéria seria a administrativa, dado que, enquanto concessionária de obra 

pública, a sua conduta no contexto da concessão encontra-se regulada 

“por disposições ou princípios de direito administrativo” (cfr. o artigo 1.º, n.º 5 

do RRCEE). Ora, face ao estabelecido no artigo 4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF, 

dúvidas não poderiam restar quanto à conclusão que se adiantou. 

No juízo decisório do Tribunal de Conflitos (que, adiante-se, 

acompanhamos in totum) prevaleceu a tese sustentada pela recorrida, ou 

seja, materialmente competente para conhecer do conflito em causa é a 

jurisdição administrativa. Analisaremos, ao longo do presente escrito, os 

concretos fundamentos da decisão judicial em anotação, cumprindo, por 
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ora, referir que a temática da responsabilidade civil extracontratual dos 

sujeitos privados foi, nessa sede, objecto de uma análise cruzada, rectius, 

conjugada, de natureza substantiva e de índole processual.  

Com efeito, para aferir qual a jurisdição com competência material para 

decidir a questão supra referenciada, o Tribunal de Conflitos teve que 

apurar, primeiro que tudo, se a recorrida se encontrava (ou não) sujeita ao 

RRCEE, atendendo ao disposto no artigo 1.º, n.º 5 desse regime (mormente 

ao seu segmento final). Ora, tendo concluído que se lhe aplicavam as 

disposições que, no RRCEE, regulam a responsabilidade civil administrativa 

das pessoas colectivas de direito público, o Tribunal de Conflitos julgou, de 

modo consequencial, que eram “os tribunais administrativos os 

competentes para conhecer do pleito”, em face do preceituado no artigo 

4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF.  

Fica, deste modo, claro que a decisão proferida pelo Tribunal de 

Conflitos (que, conforme se antecipou, julgamos juridicamente acertada) 

assentou na interpretação e aplicação integrada de dois preceitos jurídicos 

em especial: um de cariz substantivo (o artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE) e outro de 

natureza processual (o artigo 4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF). Não admira, por 

isso, que o cerne da nossa análise, a levar a cabo nas próximas linhas, se 

centre nesses preceitos legais, sobretudo no modo como o Tribunal de 

Conflitos os encarou na situação sub judice2.  

                                                           
2 Em rigor jurídico, estamos perante preceitos legais umbilicalmente ligados. 

Conforme sustenta CARLOS CADILHA, o artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE “dá concretização 

prática à regra de competência definida no artigo 4.º, n.º 1, alínea i), do ETAF”, 

sendo que a primeira se limita “a estender o âmbito de aplicação do regime de 

responsabilidade civil das pessoas colectivas de direito público às pessoas 

colectivas de direito privado por acções ou omissões que adoptem no exercício de 

prerrogativas de poder público ou que sejam reguladas por disposições ou 

princípios de direito administrativo” (cfr. Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas Anotado, 2.ª edição, 

Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pág. 54, nota 56 e, na mesma linha, LUÍS CABRAL DE 

MONCADA, Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, Edição Marques & 

Vinhas e Associados, Lisboa, 2008, pág. 25).  
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2. O artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE determina expressamente o seguinte: “As 

disposições que, na presente lei, regulam a responsabilidade das pessoas 

colectivas de direito público, bem como dos titulares dos seus órgãos, 

funcionários e agentes, por danos decorrentes do exercício da função 

administrativa, são também aplicáveis à responsabilidade civil de pessoas 

colectivas de direito privado e respectivos trabalhadores, titulares de órgãos 

sociais, representantes legais ou auxiliares, por acções ou omissões que 

adoptem no exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam 

reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo”. 

Quer isto dizer, que a aplicação às entidades privadas do RRCEE, pelos 

danos decorrentes do exercício da função administrativa, se encontra 

dependente de as acções ou omissões terem sido adoptadas, em 

concreto, “no exercício de prerrogativas de poder público” ou, 

alternativamente, serem “reguladas por disposições ou princípios de direito 

administrativo”. Vislumbram-se, portanto, dois factores reveladores do 

conceito de actividade administrativa relevante para a referida 

equiparação de regime jurídico substantivo (aplicável em matéria de 

responsabilidade civil extracontratual) que, aliás, coincidem com o disposto 

no artigo 1.º, n.º 2 do RRCEE3. Excluídas ficam as actuações (positivas ou 

                                                                                                                                                                     
Compreende-se, por isso, perfeitamente, o entendimento de FREITAS DO AMARAL e 

MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, segundo o qual, em período anterior ao RRCEE, o disposto 

no artigo 4.º, n.º 1, alínea i), do ETAF não dispunha de alcance prático, o mesmo é 

dizer, salvo previsão normativa especial, a responsabilidade de entidades privadas 

não podia ser julgada pelos tribunais administrativos (cfr. Grandes Linhas da 

Reforma do Contencioso Administrativo, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2003, págs. 

36 e 37). Em sentido diferente, vide MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE 

OLIVEIRA, Código de Processo nos Tribunais Administrativos e Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais Anotados, Volume I, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 61. 

 
3 É, todavia, controvertida, na doutrina, a questão de saber se o segundo factor 

previsto no artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE (acções ou omissões “que sejam reguladas por 

disposições ou princípios de direito administrativo”) deve (ou não) ser objecto de 

uma interpretação restritiva, no segmento relativo aos “princípios de direito 

administrativo”. Sustentando, ainda em face da proposta de lei n.º 88/IX (que 

esteve na base da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro), a mencionada leitura 
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negativas) privadas, ou seja, as acções ou omissões dos entes privados que 

sejam praticadas fora do exercício de poderes de autoridade ou que sejam 

disciplinadas pelo direito privado4. 

No caso vertente, o Tribunal de Conflitos entendeu que a actuação da 

recorrida, “no âmbito da concessão em causa”, era regida por disposições 

de direito administrativo, incluindo-se na sua esfera de acção jurídico-

pública, o alegado facto ilícito que se encontrava no cerne do litígio que 

opunha as partes. 

Na nossa óptica, ao decidir nesse sentido, ao Tribunal de Conflitos não 

deve ser dirigida qualquer crítica. Efectivamente, bem andou tal órgão 

jurisdicional ao decidir nesses precisos termos, conforme decorre de uma 

análise atenta (i) da minuta do contrato de concessão de obra pública 

aqui relevante (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

139/2001, de 31 de Agosto, publicada na I Série-B do Diário da República, 

n.º 202) e, naturalmente, do contrato de concessão de obra pública 

subsequentemente celebrado entre o Estado Português e a recorrida; (ii) 

das respectivas bases da concessão (aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 

234/2001, de 28 de Agosto); (iii) da definição e natureza do contrato 

administrativo em apreço; e, por fim, a título marcadamente secundário, (iv) 

de um conjunto de elementos adicionais, de índole jus-publicista, atinentes 

à tramitação posterior à assinatura do contrato de concessão.  

                                                                                                                                                                     
restritiva, vide PEDRO GONÇALVES, Entidades Privadas com Poderes Públicos, 

Almedina, Coimbra, 2005, pág. 1094, nota 479. Em sentido diferente, vide, mais 

recentemente, MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, “Responsabilidade de Entidades Privadas 

Submetidas ao Regime da Responsabilidade Pública”, in Cadernos de Justiça 

Administrativa n.º 88, Julho / Agosto de 2011, pág. 29. 
4 Nas palavras de CARLOS CADILHA, do artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE ficam “excluídos os 

actos de gestão privada e, assim, todas as situações em que tenham agido no 

âmbito do seu estrito estatuto de pessoas colectivas de direito privado” (cfr. Regime 

da Responsabilidade Civil…, pág. 55). Na mesma linha, vide CARLA AMADO GOMES, 

“As Novas Responsabilidades dos Tribunais Administrativos na Aplicação da Lei 

67/2007, de 31 de Dezembro: Primeiras Impressões”, in Textos Dispersos sobre Direito 

da Responsabilidade Civil Extracontratual das Entidades Públicas, AAFDL, Lisboa, 

2010, pág. 119. 
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De todos estes dados – sobretudo do facto de se estar perante um 

contrato (administrativo) de concessão de obra pública – resulta, à 

saciedade, que a esfera de acção da recorrida, no circunstancialismo 

relevante nos autos que estão na génese do acórdão em anotação, se 

encontra eminentemente regulada “por disposições ou princípios de direito 

administrativo” (cfr. o artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE). É, no fundo, uma acção 

que se desenvolve em ambiance normativa jurídico-pública, daí 

decorrendo a sua sujeição ao RRCEE, apesar de se tratar de uma pessoa 

colectiva privada. 

Densificando o que acabou de se asseverar, do clausulado da minuta 

do contrato, mais concretamente do teor da cláusula 5.ª, sobre a epígrafe 

“Objecto”, resulta que “a Concessão tem por objecto a concepção, 

projecto, construção, financiamento, conservação, exploração, em regime 

de portagem SCUT, e aumento de número de vias” de um conjunto 

diversificado de lanços de auto-estrada (cfr. a cláusula 5.1 da minuta de 

contrato, relevando ainda a cláusula 5.2 da mesma minuta). 

Por outro lado, na cláusula 6.ª dessa minuta, sob a epígrafe “Natureza da 

Concessão”, determinou-se, de modo clarividente, que “a Concessão é de 

obra pública e é estabelecida em regime de exclusivo relativamente à 

Auto-Estrada que integra o seu objecto”. Finalmente, na cláusula 14.ª 

(“Objecto social, sede e forma”) estabeleceu-se que “a Concessionária 

terá como objecto social exclusivo, ao longo de todo o período de 

duração da Concessão, o exercício das actividades que, nos termos do 

Contrato de Concessão, se consideram integradas na Concessão, 

devendo manter ao longo do mesmo período a sua sede em Portugal e a 

forma de sociedade anónima, regulada pela Lei Portuguesa”. Idênticas 

determinações normativas, quanto ao “Objecto” da concessão, à sua 

“Natureza” e ao “Objecto social, sede e forma”, dimanam das bases II, III e 
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XI do Decreto-Lei n.º 234/2001, de 28 de Agosto, que, como se referiu, 

aprovou as bases da concessão em causa e do respectivo contrato5. 

Acresce reiterar, dada a importância verdadeiramente capital que tal 

aspecto assume no quadro da presente anotação jurisprudencial, que a 

actividade da recorrida tem por base um contrato administrativo de 

concessão de obra pública, tipificado no artigo 407.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos (“CCP”), mediante o qual o Estado 

Português delegou na recorrida, inter alia, as tarefas de concepção e 

execução de uma obra pública (a A/28), “adquirindo em contrapartida o 

direito de proceder, durante um determinado período, à respectiva 

exploração, e (…) o direito ao pagamento de um preço” (cfr. o artigo 407.º 

do CCP)6.  

Fica, deste modo, bem patente a natureza do quadro regulatório da 

actividade promovida pela recorrida e o acerto da decisão do Tribunal de 

Conflitos: a enunciada actividade é prosseguida no contexto de um 

contrato administrativo, de concessão de obra pública, o que conduz à 

inevitável conclusão de que as acções e omissões da recorrida, 

desenvolvidas nesse âmbito (entre as quais o alegado facto ilícito em causa 

                                                           

5 Particularmente elucidativa é, igualmente, a base IV do mesmo diploma legal 

(“Serviço Público”) que estatui o seguinte: “1 - A Concessionária deve desempenhar 

as actividades concessionadas de acordo com as exigências de um regular, 

contínuo e eficiente funcionamento do serviço público e adoptar, para o efeito, os 

melhores padrões de qualidade disponíveis em cada momento, nos termos 

previstos nas presentes bases e no Contrato de Concessão. 2 - A Concessionária 

não pode, em qualquer circunstância, recusar o fornecimento do serviço público 

concessionado a qualquer pessoa ou entidade, nem discriminar ou estabelecer 

diferenças de tratamento entre utentes”. 

6 Sobre a definição, na doutrina nacional, da figura do contrato de concessão de 

obra pública vide, a título exemplificativo, PEDRO GONÇALVES, A Concessão de 

Serviços Públicos, Almedina, Coimbra, 1999, págs. 90 a 92, MARCELO REBELO DE SOUSA e 

ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Contratos Públicos, Direito Administrativo Geral, Tomo III, 

Dom Quixote, Lisboa, 2008, pág. 56; e ainda PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos 

Contratos de Concessão de Obras Públicas, Almedina, Coimbra, 2011, pág. 47 e 

seguintes. 
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no litígio em apreço), são “reguladas por disposições ou princípios de direito 

administrativo” (cfr. o artigo 1.º, n.º 5, in fine, do RRCEE)7. 

Tal conclusão pode ainda extrair-se, em termos complementares, da 

própria tramitação que teve início logo após a assinatura do contrato de 

concessão e que veio, em momento posterior, a culminar na realização de 

uma vistoria técnica, legalmente exigível antes da entrada em 

funcionamento de cada lanço da A/28. Com efeito, conforme resulta dos 

exactos termos da minuta do contrato de concessão, à recorrida incumbia 

submeter à aprovação do então IEP – Instituto de Estradas de Portugal (hoje 

EP – Estradas de Portugal, S.A.), “no prazo de 30 dias úteis contados da data 

de assinatura do Contrato de Concessão”, um documento base com 

indicação das datas de apresentação dos estudos prévios, estudos de 

impacte ambiental, anteprojectos e projectos que lhe competia elaborar, 

bem como as alterações que entendia propor a um conjunto de elementos 

contratualmente indicados, identificando “ainda as entidades técnicas 

independentes que propunha para a emissão do parecer de revisão a que 

alude o n.º 32.6” (cfr. a cláusula 31.ª, n.º 1 da minuta do contrato de 

concessão). Ora, a emissão de parecer de avaliação, relativamente aos 

estudos de impacte ambiental, pertenceu, nos termos da legislação 

aplicável, ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (cfr. as 

cláusulas 32.ª, n.º 2 e 34.ª da minuta do invocado contrato) e a aprovação 

dos estudos e projectos apresentados pela recorrida competiu ao IEP – 

Instituto de Estradas de Portugal, em representação do Estado Português 

(cfr. a cláusula 34.ª da minuta do contrato de concessão). 

                                                           
7 Acresce que, atento o disposto no artigo 409.º, n.º 2 do CCP, por via de expressa 

estipulação contratual, o concessionário de obra e de serviço público pode exercer 

um conjunto de poderes e prerrogativas de autoridade. Sempre que, no contexto 

de uma acção de responsabilidade civil extracontratual, o facto ilícito apresente 

conexão com o exercício desses poderes e prerrogativas de autoridade, a sujeição 

do concessionário ao regime da responsabilidade administrativa previsto no RRCEE 

decorre directamente do primeiro factor indicativo do conceito de actividade 

administrativa que consta do segmento final do artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE. 
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A intervenção do Estado Português, na tramitação procedimental que 

culminou com a entrada em funcionamento de cada lanço da A/28, torna 

ainda mais claro que as acções (e omissões) da recorrida, enquanto 

concessionária, se encontram “reguladas por disposições ou princípios de 

direito administrativo”, cumprindo ainda notar que o traçado da auto-

estrada foi heteronomamente determinado, o mesmo é dizer, foi aprovado 

pelo então Ministro do Equipamento Social (cfr. a cláusula 8.ª, n.º 2 da 

minuta do citado contrato).  

Em face do exposto, há, pois, que renovar a conclusão anteriormente 

antecipada: uma eventual responsabilização da recorrida (sempre 

enquanto concessionária de obra pública) por actos decorrentes da sua 

actividade de exploração da A/28, insere-se inquestionavelmente no 

âmbito de aplicação do artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE. Nada há, portanto, a 

apontar (em sentido crítico) ao Tribunal de Conflitos por ter decidido que “a 

actividade a desenvolver pela R. no âmbito da concessão em causa, 

desenvolve-se num quadro de índole pública. A entidade privada 

concessionária da auto-estrada, é notoriamente chamada a colaborar 

com a Administração na execução de uma tarefa administrativa de gestão 

pública através de um contrato administrativo, pelo que as acções e 

omissões da R. concessionária se devem integrar e ser reguladas por 

disposições e princípios de direito administrativo”.  

Podemos mesmo afirmar, em reforço argumentativo do que ficou dito, 

que os concessionários, enquanto entidades privadas que exercem poderes 

públicos, constituem um exemplo típico de entes enquadráveis no âmbito 

do artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE8. É que, actuando (autonomamente) como 

verdadeiras pessoas colectivas de direito público no desempenho de 

tarefas públicas, não se verificam razões para que, do ponto de vista do 

regime de responsabilidade civil extracontratual aplicável, tais entes 

                                                           
8 Cfr. CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade Civil…, pág. 66, e MIGUEL ASSIS 

RAIMUNDO, “Responsabilidade de Entidades…”, pág. 32. 
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privados conheçam tratamento diverso daquele que vale, justamente, para 

o Estado e para as demais pessoas colectivas de direito público.  

No rigor dos conceitos, trata-se de pessoas colectivas privadas que 

praticam actos que integram o conceito tradicional de gestão pública. Ora, 

quem, como um concessionário de obra pública, actua, num quadro 

funcional jus-administrativo, como se incorporasse a própria Administração, 

deve responder perante terceiros em idênticos termos. A solução em 

apreço é reveladora de uma linha de uniformização material do regime 

aplicável a entes que, no seu agir administrativo, são, para todos os efeitos 

legais, equiparáveis a entidades públicas (no conceito tradicional do 

termo), o que sucede, repete-se, de modo exemplar, com os 

concessionários. Em suma, os concessionários (de obras e serviços públicos) 

enquadram-se paradigmaticamente no disposto no artigo 1.º, n.º 5 do 

RRCEE, desde que a actuação lesiva e constitutiva de responsabilidade 

ocorra no contexto da concessão9.  

                                                           
9 Questão diferente, mas conexa com a que acabou de se analisar, prende-se 

com a aplicabilidade do RRCEE aos “trabalhadores, titulares de órgãos sociais, 

representantes legais ou auxiliares” das pessoas colectivas de direito privado, “por 

acções ou omissões que adoptem no exercício de prerrogativas de poder público 

ou que sejam reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo” (cfr. 

o artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE).  

Nesse âmbito, suscita-nos especial interesse o problema de saber se, no caso de 

entidades privadas investidas em funções administrativas, o exercício do direito de 

regresso sobre os seus servidores é, juridicamente, discricionário ou vinculado, à luz 

do RRCEE. Estamos perante uma discussão que se coloca, especificamente, em 

face da formulação adoptada pelo legislador no artigo 1.º, n.º 5 do RRCEE, 

cumprindo referir que, presumivelmente dada a juventude dessa regulação 

jurídica, se desconhecem, até à data, arestos jurisprudenciais que aqui possam ser 

directamente convocados.  

Por seu turno, na doutrina, parte substancial das vozes que, até à data, se 

pronunciaram sobre o tema têm vindo a defender que, em tais hipóteses, o 

exercício do direito de regresso se afigura obrigatório, tal qual resultaria da 

conjugação normativa do disposto no artigo 1.º, n.º 5, com os artigos 6.º, n.º 1 e 8.º, 

n. os 1 e 2, todos do RRCEE (cfr. CARLOS CADILHA, Regime da Responsabilidade…, pág. 

57, e CARLA AMADO GOMES e MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, “Topicamente – e a Quatro 

Mãos… – sobre o Novo Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado 

e das Entidades Públicas”, in Textos Dispersos sobre…, págs. 262 e 263. Ainda sobre 

este ponto, vide CARLA AMADO GOMES, “A Responsabilidade Civil Extracontratual da 

Administração por Facto Ilícito”, in Textos Dispersos sobre …, pág. 55 e, no contexto 
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3. E o que dizer da interpretação e aplicação efectuada, pelo Tribunal de 

Conflitos, do artigo 4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF? 

A este propósito, importa começar por recordar que, na ordem jurídico-

constitucional portuguesa, o poder jurisdicional encontra-se repartido, 

atendendo à natureza das matérias, entre os tribunais judiciais (ou comuns) 

                                                                                                                                                                     
da proposta de lei n.º 88/IV, PEDRO GONÇALVES, Entidades Privadas com…, pág. 

1095).  

Há, no entanto, quem sufrague entendimento diferente, atendendo 

essencialmente à esfera de autonomia, constitucional e legalmente consagrada, 

de que dispõem as entidades privadas (cfr. VIEIRA DE ANDRADE, “A Responsabilidade 

por Danos Decorrentes do Exercício da Função Administrativa na Nova Lei sobre 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entes Públicos”, in Revista 

de Legislação e Jurisprudência, ano 137.º, 2007-2008, nos  3946-3951, págs. 364 e 365; 

FILIPA CALVÃO, anotação constante da obra Comentário ao Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 

Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013, pág. 74, e ainda RUI MEDEIROS, anotação 

constante da mesma obra, pág. 148 e seguintes). 

A nosso ver, há que distinguir com clareza dois tipos de situações. Se a 

conformação jurídica do ente privado, concretamente em causa, revelar que o 

mesmo é titulado ou consideravelmente influenciado por uma entidade pública, 

pode, como primeira hipótese, perspectivar-se como sendo de exercício 

obrigatório o direito de regresso exigível sobre o trabalhador, o titular de órgão 

social, o representante legal ou o auxiliar em causa. Decisivo é que a Administração 

exerça sobre o privado uma assinalável ascendência jurídica. Esta hipótese é 

particularmente perceptível nos casos de actos lesivos praticados, por exemplo, por 

titulares de órgãos sociais de entidades privadas nomeados por entes públicos. 

Provado que seja que o facto ofensivo foi praticado na qualidade para o qual o 

ente público o nomeou, tal actuação é, em última análise, imputada a este último, 

devendo o direito de regresso ser obrigatoriamente exercido, por razões de 

interesse público. 

Porém, sempre que a entidade privada que exerça funções materialmente 

administrativas não revelar essa titularidade ou sujeição jurídica a uma qualquer 

entidade pública, então, diferentemente, deve ser-lhe reconhecida plena 

liberdade de gestão dos seus meios e recursos. Em tais casos, não se vislumbra de 

que modo o não exercício do direito de regresso pode ser susceptível de prejudicar 

os cofres estaduais ou outros interesses públicos dignos de tutela por esta via. A 

prática de actos lesivos por trabalhadores ou titulares de órgãos sociais de 

entidades privadas que apresentem tal configuração deverá ser juridicamente 

perspectivada, no plano interno, à luz dos preceitos e princípios de natureza 

privada e não de índole jus-publicista.  

Sustenta-se, assim, uma solução dual que passa, em determinados casos, pela 

obrigatoriedade da tomada de decisão tendente ao exercício do direito de 

regresso e pela discricionariedade dessa mesma decisão, noutras situações (cfr. 

TIAGO SERRÃO, O Direito de Regresso na Responsabilidade Administrativa, no prelo).  
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e os tribunais administrativos e fiscais. Aos tribunais judiciais, enquanto 

“tribunais comuns em matéria cível e criminal”, compete exercer “jurisdição 

em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais” (cfr. o artigo 

211.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa – “CRP”) e aos tribunais 

administrativos e fiscais incumbe “o julgamento das acções e recursos 

contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das 

relações jurídicas administrativas e fiscais” (cfr. o artigo 212.º, n.º 3 da CRP). 

Em perfeita consonância com o disposto na Lei Fundamental Portuguesa, 

a Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro (subsequentemente modificada), que 

aprovou o actual ETAF, veio determinar, no seu artigo 1.º, n.º 1 que “[o]s 

tribunais da jurisdição administrativa e fiscal são os órgãos de soberania 

com competência para administrar a justiça em nome do povo, nos litígios 

emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais”, incumbindo-lhes, 

nomeadamente, a apreciação dos dissídios que tenham por objecto “a 

responsabilidade civil extracontratual dos sujeitos privados, aos quais seja 

aplicável o regime específico da responsabilidade do Estado e demais 

pessoas colectivas de direito público” (cfr. o artigo 4.º, n.º 1, alínea i), do 

ETAF). 

Nestes termos, o ETAF passou a incluir no âmbito da jurisdição 

administrativa a responsabilidade civil extracontratual de sujeitos privados 

aos quais seja aplicável o regime específico da responsabilidade do Estado. 

Consequentemente, conforme se pode ler no acórdão do Tribunal da 

Relação de Guimarães, de 2 de Julho de 2009, proferido no processo n.º 

2903/08.5TBVCT-A.G1, “para determinar a competência dos tribunais 

administrativos no que concerne às acções de responsabilidade civil 

extracontratual de pessoa colectiva de direito privado, há que verificar, 

apenas e tão só, se a mesma está ou não, sujeita ao regime da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas, instituído pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro”. 

O que fica dito basta para que fique claro que decidiu sem qualquer 

mácula o Tribunal de Conflitos ao rejeitar a tese dos recorrentes, segundo a 
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qual, tratando-se a recorrida de uma pessoa colectiva privada, 

materialmente competentes para conhecer do litígio seriam os tribunais 

judiciais. Ao abrigo do regime inovatoriamente estatuído no ETAF, é 

incorrecto defender a competência dos tribunais judiciais com base na 

natureza privada da entidade cuja responsabilidade civil extracontratual se 

pretende accionar. Com efeito, desde que tais sujeitos privados se 

encontrem legalmente abrangidos pelo RRCEE, a competência para 

conhecer dos litígios em que estejam envolvidos pertence, de modo 

inquestionável, à jurisdição administrativa. É que, contrariamente ao que 

sucedia no passado, o artigo 4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF estabelece como 

critério decisivo para a determinação da competência dos tribunais 

administrativos o direito substantivo concretamente aplicável em matéria 

de responsabilidade – atendendo à função exercida10 – e não a natureza 

jurídica do ente chamado a responder.  

A competência dos tribunais administrativos para julgar o diferendo em 

apreço no acórdão que nos tem ocupado resulta, portanto, da leitura 

conjunta do artigo 1.º, n.º 5, do RRCEE e do artigo 4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF. 

Decidiu, assim, como se referiu, correctamente o Tribunal de Conflitos, na 

medida em que, no caso concreto que serve de suporte à presente 

anotação, estamos diante de uma acção de responsabilidade civil 

extracontratual deduzida contra uma pessoa colectiva privada com vista à 

obtenção do pagamento de uma indemnização por supostos danos 

resultantes da actividade por ela desenvolvida como concessionária de 

obra pública e, por isso, regida pelo direito público. Ou seja, inserindo-se a 

eventual responsabilização da recorrida, por acções ou omissões 

decorrentes daquela actividade, no âmbito de aplicação do artigo 1.º, n.º 

5 do RRCEE, o caminho imediato, em termos processuais, passa pela 

integração do litígio no domínio da jurisdição administrativa e não no da 

                                                           
10 Cfr. CARLA AMADO GOMES, “As Novas Responsabilidades…”, in Textos Dispersos 

sobre…, pág. 119. 
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civil. Tudo nos termos do disposto nos assinalados preceitos legais do RRCEE 

e do ETAF que o Tribunal de Conflitos interpretou e aplicou judiciosamente. 

 

4. No mais, acresce referir que, nas conclusões das suas alegações de 

recurso, transcritas no aresto em estudo, os recorrentes chamaram à 

colação, enquanto elemento que alegadamente permitiria reforçar a sua 

posição, o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido em 13 de 

Novembro de 2008, no processo n.º 0423/08. A este propósito, o Tribunal de 

Conflitos concluiu que esse acórdão “baseou-se no regime do anterior ETAF 

e, além disso, não atendeu (por não ser aplicável ao caso) o regime jurídico 

introduzido pela Lei 67/2007 de 31/12 (…). Isto é, o acórdão foi proferido 

com base num quadro jurídico anterior e diverso do utilizado no douto 

aresto recorrido, razão por que não será possível transpor para a situação 

em análise, os fundamentos do aresto”. 

O Tribunal de Conflitos decidiu apropriadamente, também este ponto em 

particular. É que, de facto, o aludido acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo foi proferido num processo em que, substantivamente, o 

RRCEE não merecia aplicação. Ademais, esse mesmo processo seguiu o 

regime jurídico-processual anterior à reforma de 2003/2004 do contencioso 

administrativo. Ora, como se viu e ora se reitera, o novo ETAF operou um 

alargamento da competência dos tribunais administrativos em matéria de 

responsabilidade civil das pessoas colectivas privadas que passaram a estar 

sujeitas a tal jurisdição, desde que lhes seja aplicável o regime específico da 

responsabilidade do Estado e das demais pessoas colectivas públicas. 

A jurisprudência resultante daquele acórdão do STA tornou-se, portanto, 

obsoleta à luz do regime jurídico aplicável à situação em apreço no 

acórdão em exame, razão pela qual não podia ser tida em linha de conta 

para fundamentar um juízo decisório diferente daquele que foi adoptado 

pelo Tribunal de Conflitos. 
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5. Em suma, há que concluir que, em casos como o presente, é indubitável 

que a melhor leitura da lei passa pela atribuição de competência material 

para conhecimento dos litígios que opõem as partes à jurisdição 

administrativa. Decidir de modo diferente equivale a contrariar, de modo 

expresso, a letra dos artigos 1.º, n.º 5, do RRCEE e 4.º, n.º 1, alínea i) do ETAF. 
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A problemática da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado e das demais entidades públicas assume, nos dias de 

hoje, uma inegável e crescente importância teórica e prática.

[…] A presente publicação constitui um contributo para a 

análise de diversos arestos proferidos, justamente, no domínio 

da responsabilidade civil extracontratual pública. As anotações 

dos diversos autores convidados para o efeito incidem, na sua 

esmagadora maioria, sobre decisões judiciais que convocam 

directamente o regime jurídico de responsabilidade civil 

extracontratual que, a breve trecho, completará seis anos de 

vigência.
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