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HUGO LUZ DOS SANTOS1

APRESENTAÇÃO DO PLANO E DO OBJECTIVO DA OBRA2

I. Esta monografia tem como objectivo principal conferir um olhar misto
(entre a dogmática e prática) sobre o Direito Civil e Processo Civil
Contemporâneo. Analisa- se o Direito Civil e o Processo Civil Contemporâneo
sob (e de) um ponto de vista essencialmente teórico- prático. A jurisprudência
dos Tribunais Superiores Portugueses que se foi sedimentando ao longo
dos anos em tema de Direito Civil e de Processo Civil (aqui analisada sob um
ponto de vista crítico) desempenhará um papel fundamental. Muitos dos
estudos introduzidos nesta obra mereceram acolhimento doutrinal e, prin-
cipalmente, jurisprudencial. Até acolhimento legislativo. Surgindo a nova re-
dacção conferida ao art.º 696.º, alínea h) do Código de Processo Civil (na
redacção introduzida pela Lei n.º 117/2019, de 13 de setembro) como exemplo
paradigmático.

1 Doutorando e Teaching Assistant da Faculdade de Direito da Universidade de Macau
(China)/agraciado com a Fellowship of the Royal Society of Arts of the United Kingdom
“in recognition of his outstanding contributions to the fields of justice, rule of law and
policy worldwide” (Londres, Reino Unido); agraciado com a nomeação como Foreign
Expert do Phoenix Sanya Fenghuang Research Institute (Sanya, Hainan, China) “in view
of profound attainments in the field of international related law”.
2 Reúnem-se as reflexões realizadas entre 2015 a 2019 na área do Direito Civil e Processo
Civil. Incorporaram-se artigos inéditos. Foram feitas várias (reader-friendly) alterações
formais e substantivas. Pouca ou nenhuma resemblance existe com os textos originais.
Foi posto cuidado no que tange à actualização doutrinal e jurisprudencial dos mesmos,
atento o lapso temporal decorrido entre a publicação dos mesmos e a data actual.
Optou-se por, com várias excepções, manter os textos na sua grafia original. Usou-se
indistinta e intercambialmente o novo e o velho acordo ortográfico. Respeitando-se,
assim, a grafia originalmente utilizada em cada um dos textos. Os excertos das notas
de rodapé em língua chinesa seguem as regras do mandarim tradicional.



II. O Direito Civil em Geral, bem como temas específicos inseridos nesses
ramos do Direito, serão analisados de um ponto de vista doutrinal e juris-
prudencial. A obra será divida de forma temática. Animada do (e pelo) escopo
primacial de facilitar o seu manuseamento pelo estimado leitor.

III. Esta obra encerra a trilogia Direito e Processo Penal Contemporâneo (2019);
Direito do Jogo Contemporâneo (2020) e Direito Civil e Direito Processual Civil
Contemporâneo (2020).



Apresentação geral

Juiz Conselheiro Dr. António Santos Abrantes Geraldes

Não são comuns as obras jurídicas centradas na interconexão entre o Direito
Civil e Comercial e o Processo Civil, o mesmo sucedendo com aquelas que
apostam na análise crítica das questões que são debatidas nos processos
judiciais.
Sempre me pareceu deficitária uma opção centrada numa análise académica
das questões de direito, assim como outra que se limite a apostar numa
apreciação casuística excessivamente ligada às circunstâncias de cada caso.
O ponto de equilíbrio está, a meu ver, num lugar intermédio em que, num
diálogo entre a dogmática e a prática judiciária, a integração dos casos
concretos se faça à luz de critérios que possam ser generalizados para outros
casos semelhantes. Assim o reclama o princípio da igualdade que emerge
do art. 8º, nº 3, do Código Civil português.
O título da presente obra revela precisamente esta opção, na medida em
que, em sucessivos capítulos, se analisam, com profundidade e com espírito
crítico, diversas questões jurídicas de inegável interesse e atualidade, refletindo
a compatibilização entre uma certa rigidez formal dos instrumentos de
processo civil e as exigências que brotam da sociedade no sentido de procurar
soluções justas e eficazes, o que convoca, para além dos institutos e das
regras tradicionais, normas e princípios que emanam da Constituição, assim
como o inultrapassável contributo advindo do Direito da União Europeia.
É esta a metodologia que parece emergir desta obra jurídica, refletindo, a
par da anterior experiência do autor, enquanto magistrado do Ministério
Público, o aprofundamento dogmático que necessariamente envolve qualquer
qualificação académica, constituindo um referencial importante para quem
seja confrontado com temas tão diversos como o da responsabilidade ex-
tracontratual do Estado por violação do direito da União Europeia, o inesgotável



desafio da perda de chance que vem dando azo a numerosas teses na doutrina
e na jurisprudência ou a não menos importante interconexão entre a res-
ponsabilidade objetiva e a culpa do lesado, especialmente nos casos que
emergem de acidentes de viação.
Nenhuma das múltiplas questões abordadas obtém uma resposta evidente,
nem as respostas apresentadas cederam perante a constatação da necessidade
de alguma intervenção legislativa, como aquela que é sugerida relativamente
à problemática da caducidade das ações de filiação. Sendo verdade que, em
termos puramente positivistas, esta questão está resolvida no ordenamento
jurídico nacional e que a tese jurisprudencial maioritária é suportada pela
jurisprudência constitucional, tal não deve constituir obstáculo a que se
reflita sobre a justeza do regime, mais não seja para despoletar algum so-
bressalto cívico que determine, por exemplo, a adoção de uma solução se-
melhante à que se encontra consagrada no Código Civil da Região Administrativa
Especial de Macau.
Mesmo em sede de relações patrimoniais, não é menos pertinente a apreciação
feita em torno de questões ligadas aos valores mobiliários que explodiram
verdadeiramente quando, na sequência da última crise financeira mundial,
as empresas, em primeiro lugar e, depois, os tribunais, foram confrontados,
por exemplo, com a figura dos swaps, em conexão com um instituto clássico
e multifuncional da alteração anormal das circunstâncias. Assim também
com as dificuldades de resolver conflitos gerados no campo do homebanking
que convocam, no campo substantivo, o regime das cláusulas contratuais
gerais e da defesa do consumidor e, em sede do direito probatório, as regras
da distribuição do ónus da prova, quer na sua vertente tradicional veiculada
pela teoria das normas de Rosenberg, quer numa perspetiva mais avançada,
ainda que mais discutível, mas que vem fazendo o seu curso em alguns or-
denamentos jurídicos, da sua distribuição dinâmica. Perspetiva que, no caso
português, ganharia especial relevo designadamente perante litígios em
torno da responsabilidade médica ou da responsabilidade dos intermediários
financeiros.
E é neste campo que entra outros dos grandes eixos desta obra ligada a uma
problemática bem atual centrada no papel do juiz no processo civil ou, noutra
perspetiva, em torno da resposta a uma interrogação sobre a função do juiz,
como “testemunha de pedra” ou como agente ativo, orientado pela busca



da verdade material, sob os auspícios do poder/dever de gestão processual
em que claramente apostou o Código de Processo Civil português de 2013
e que inegavelmente se ajusta melhor aos objetivos de qualquer sistema ju-
diciário orientado pela tutela jurisdicional efetiva dos direitos materiais.
Como é natural, não será de esperar uma adesão incondicional a todas as
soluções propostas, nem foi esse seguramente o objetivo do autor, merecendo
crédito não apenas a frontalidade das posições adotadas e a apreciação
crítica das normas, das teses ou das decisões judiciais, mas também a in-
ventariação das diversas alternativas que habilitam o intérprete, seja ou não
aplicador, a encontrar em cada caso a resposta mais ajustada.

ANTÓNIO SANTOS ABRANTES GERALDES

Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça



Visão panorâmica da obra

Dr. José Miguel Figueiredo

A obra «Direito Civil e Direito Processual Civil Contemporâneo: Entre a
Dogmática e a Prática», de Hugo Luz dos Santos, reúne, de forma harmoniosa
e simbiótica, onze narrativas jurídicas de grande finura e rigor dogmático e
científico. O equilíbrio da obra materializa- se em vários binómios que silen-
ciosamente a perpassam, conferindo- lhe balanço e simetria, como dois pên-
dulos que se autossustentam e dialogam:

Direito Civil e Direito Processual Civil: o autor caminha entre os temas do
direito civil, aqui tomado numa sua formulação ampla, e o direito processual
civil, revelando o seu profundo conhecimento substantivo e adjetivo das ma-
térias e expondo a ligação contígua, muitas vezes indissociável, que existe
entre as temáticas daquelas duas naturezas. Nem sempre é possível abordar
os temas de forma completa e satisfatória se os mesmos não forem vistos,
conjuntamente, daqueles dois prismas, algo que o autor aqui empreende
de forma notável.

Dogmática e Prática: o autor expõe as suas reflexões e conhecimentos,
umas vezes adotando sobre os mesmos uma perspetiva mais teórica, outras
vezes fazendo- as discorrer através um exercício de pendor mais prático. A
igual capacidade com que executa aqueles dois movimentos advém- lhe não
apenas da sua persistência investigatória como do seu imaculado percurso
profissional, que se verte em textos de gravativa qualidade.

Doutrina e Jurisprudência: reflexo dos binómios anteriores, o autor tem
na doutrina e na jurisprudência dois portos seguros das suas incursões, nuns
casos como ponto de partida direto de reflexão ou de debate, noutros casos



como mero acessório de confirmação daquilo que vem expondo. Os seus
escritos são, por isso, não apenas expressão da law in books como também
da law in action.

Clássico e Vanguardista: o autor aborda desde temas mais tradicionais a
temas mais fraturantes, alguns dos quais desconhecidos para juristas menos
dados a acompanhar as tendências científico- jurídicas globais. Noutras
hipóteses, o autor vai mais longe e analisa temas clássicos de uma perspetiva
atual ou analisa temas atuais recorrendo às bases do direito clássico. É nesta
janela temporal e intencionalmente aberta que o autor se sente confortável
em navegar.

Portugal e Macau: o autor flete, nos seus textos, entre apuradas reflexões
sobre o ordenamento jurídico português e profundas imersões no ordena-
mento jurídico da Região Administrativa Especial de Macau. O conhecimento
e o domínio que demonstra de ambos os ordenamentos e da realidade
jurídica, política e social que lhes está subjacente fica demonstrada nos iguais
rigor e profundidade que emergem em cada texto, independentemente do
ordenamento jurídico que tomem por referente.

É com estes binómios no invisível horizonte que o autor nos expõe as suas
onze reflexões, distribuídas ao longo de seis partes, concernentes ao direito
das obrigações, ao direito das sociedades comerciais, ao direito dos valores
mobiliários, ao processo civil, ao direito bancário e ao direito da família:

Parte I – Direito das Obrigações: nesta primeira parte, o autor analisa a
responsabilidade civil extracontratual do Estado- Juiz por violação do Direito
da União Europeia; investiga, depois, a clássica questão do concurso entre
o risco do veículo e a culpa do lesado, tendo, novamente, por referente o
Direito da União Europeia; termina com uma análise cortante da questão
da responsabilidade civil subsidiária tributária dos dirigentes das pessoas
coletivas pelo pagamento de multas e de coimas.

Parte II – Direito das Sociedades Comerciais: nesta segunda parte, o autor
foca- se na questão dos deveres fiduciários dos administradores das sociedades



comerciais e da sua projeção na insuficiência do património da pessoa coletiva
para responder pelo pagamento das multas e das coimas, analisada sob
perspetiva da jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal
de Justiça.

Parte III – Direito dos Valores Mobiliários: nesta terceira parte, o autor
dirige uma reflexão dialogante entre o contrato de jogo e aposta e o contrato
de swap de taxas de juro; e cura de dissecar algumas questões de relevo em
torno da questão da perda da qualidade de sociedade aberta ou delisting de
participações sociais.

Parte IV – Processo Civil: nesta quarta parte, o autor analisa prospectivamente
a reforma do Código de Processo Civil de Macau iniciada em 2017, e ainda
não terminada do ponto de vista do procedimento legislativo que lhe respeita,
e antecipa quais as mudanças de paradigma que se vislumbram; por outro
lado, verte fundamentadas reflexões de direito a constituir a propósito da
distribuição dinâmica do ónus da prova no âmbito do direito probatório
material português, sem deixar de refletir sobre os institutos jurídico- processuais
da gestão processual e da audiência prévia.

Parte V – Direito Bancário: nesta quinta parte, o autor regressa ao tema da
distribuição dinâmica do ónus da prova, no entanto, desta vez, acoplada à teoria
das esferas de risco e adotando por referente a temática do homebanking.

Parte VI – Direito da Família: nesta sexta parte, o autor oferece duas
reflexões sobre o direito ao conhecimento das origens genéticas, em primeiro
lugar, no que se refere ao ordenamento jurídico português, o que faz tendo
por referência a Lei n.º 14/2009, de 01 de abril e a sua potencial inconstitu-
cionalidade; em segundo lugar, no que se refere ao ordenamento jurídico
da Região Administrativa Especial de Macau, tendo por foco de análise os
artigos 1656.º, 1672.º e 1722.º, do Código Civil de Macau.

Em cada um dos textos que sistematicamente compõe a presente obra,
e que acabam de ficar parcamente descritos, encontramos reflexões fra-
turantes e inovadoras, sempre intituladas de forma promissora, desafiadora



e enigmática, reflexo da criatividade do autor e do seu perfeito domínio da
língua e do direito.

Esta, estamos certos, será mais uma obra de referência do autor nos panoramas
doutrinal e editorial português e macaense, autêntico repositório de extensas
referências bibliográficas respeitantes a cada tema, delongadas menções
jurisprudenciais selecionadas a propósito e profícuo pensamento jurídico
aglutinador de umas e de outras, rasgando preconceitos e rompendo paradigmas
no tradicional e congenitamente conservador campo do direito.

Lisboa, 17 de maio de 2020

JOSÉ MIGUEL FIGUEIREDO

Adjunto
Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor

do XXII Governo Constitucional da República Portuguesa



Prefácio temático ao Regime da Responsabilidade 
Civil Extracontratual dos Entes Públicos

Professora Doutora Carla Amado Gomes e Professor Dr. Tiago Serrão

Nota sobre o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual dos Entes Públicos
aprovado pela Lei 67/2007, de 31 de Dezembro, e sobre o Responsabilidade
sobre o Regime não Compensatório do DL. 19- A/2020, de 30 de Abril

O Direito da responsabilidade civil extracontratual do Estado teve no regime
aprovado pela Lei 67/2007, de 31 de Dezembro, um renascimento e uma
refundação. Renascimento porque, depois de quarenta anos de vigência do
DL 48.051, de 21 de Novembro, se dotou o Direito Público de um triplo regime
de responsabilização do Estado nas suas funções administrativa, jurisdicional
e legislativa. Refundação, porque se cumpria finalmente o desígnio constitucional
de 1976 expresso no (actual) artigo 22º.
Com efeito, a Constituição de 1976, no artigo 21º/1 (actual 22º) veio trazer
uma nova base da plena responsabilização do Estado nas suas várias funções.
Atente- se na norma:

“O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma
solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por acções ou
omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de
que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem”.

Porque a referência à solidariedade remete para a ideia de culpa –, pouco
consentânea com a lógica administrativa da personalidade colectiva e
menos ainda com a responsabilidade por facto da função legislativa –, a
norma constitucional suscita dúvidas acerca do seu alcance relativamente
à responsabilidade objectiva e à compensação por facto lícito. Não espanta,



portanto, que em face da impermeabilidade do artigo 22º a uma lógica de
ampla filiação das múltiplas “responsabilidades” estatais, o Tribunal
Constitucional tenha refundado as suas âncoras, encontrando no princípio
do Estado de Direito democrático (vide os artigos 2º e 9º/b) da CRP) e em
várias disposições particulares (vide os artigos 22º, 37º/4, 60º/1 e 62º/2 da
CRP), o principal pilar de sustentação de um direito geral à reparação de danos
(cfr. o Acórdão 444/2008).
A ausência de menção à responsabilidade por facto das funções jurisdicional
e legislativa no regime anterior a 2007 não significava que estas fossem ig-
noradas pelos tribunais. O artigo 22º da Constituição foi útil aí, tendo incentivado
os tribunais a, ainda que timidamente, irem dando procedência a raros
pedidos de responsabilização por erro judiciário e por facto da função
legislativa – cujo expoente, no caso dos últimos, foi o caso Aquaparque
(1993/2002). Assistiu- se, no entanto, nesta sede a um paradoxal fenómeno:
o regime aprovado pela Lei 67/2007 diminuiu as garantias dos lesados nestes
dois âmbitos, tornando particularmente difícil a imputação ao Estado de
factos ilícitos – no caso do erro judiciário, porque implica a possibilidade de
revisão da sentença; no caso de normas legislativas, porque faz depender a
acção de responsabilidade de prévia pronúncia de inconstitucionalidade por
parte do Tribunal Constitucional, ao qual o particular lesado não tem acesso
directo. Ambas as situações geram sérias dúvidas sobre a conformidade
deste regime com o princípio da tutela jurisdicional efectiva.
No plano da responsabilidade por facto da função administrativa, no entanto,
o novo regime é extraordinariamente mais generoso do que o anterior –
porventura, demasiado. Por um lado, porque esclarece que a imputação por
facto ilícito é também por culpa leve e que sendo assim caracterizada cabe
sempre à pessoa colectiva. Por outro lado, porque admite que a imputação
por facto ilícito culposo se faça contra a pessoa colectiva, contra o funcionário
ou contra ambos, alargando o universo patrimonial passível de resposta ao
pedido indemnizatório. Enfim, porque, no plano da responsabilidade pelo
risco se abdicou, de uma banda, do critério da excepcionalidade do perigo
para se bastar com a mera especialidade e, de outra banda, dos requisitos
da especialidade e anormalidade do prejuízo. Ou seja, multiplicaram- se ex-
ponencialmente as possibilidades de obter ganho de causa em acções de
efectivação da responsabilidade civil contra os entes públicos.



Porque só há pouco mais de um ano começaram a surgir decisões, nos tribunais
superiores, que fazem aplicação do novo regime, é ainda cedo para vaticinar
os resultados reais. Mas a tendência de objectivização da responsabilização
é patente, o que pode ter efeitos perversos tanto no plano comunitário – con-
tribuindo para a ideia de que o Estado é, no plano administrativo, um segurador
universal –, como no plano da consciência individual, alavancando um excesso
de litigiosidade. A contrabalançar estará possivelmente a jurisprudência dos
tribunais superiores da jurisdição administrativa que, pelo menos tradicional-
mente, tem revelado, em geral, um pendor restritivo no julgamento de pedidos
indemnizatórios formulados contra o Estado e outros entes públicos.

Noutro plano, faz- se notar que estas matérias (entendidas em sentido amplo)
apresentam, também em Portugal, particular actualidade, dado o quadro
suscitado pela doença COVID- 19. Efectivamente, no momento em que se es-
crevem estas breves linhas, acaba de ser publicado o DL 19- A/2020, de 30
de Abril, que estabelece designadamente “o regime excecional e temporário
aplicável, no contexto da pandemia da doença COVID- 19 (...) [à] indemnização
pelo sacrifício por ato praticado pelo Estado ou outra entidade pública no âmbito
da prevenção e combate à pandemia” (vide o artigo 1º, b)).
Releva, a este propósito, o artigo 8.º (“Indemnização pelo sacrifício”):

“Não dão lugar a indemnização pelo sacrifício os danos resultantes de atos re-
gularmente praticados pelo Estado ou outra entidade pública, no exercício das
competências conferidas pela legislação de saúde pública e de proteção civil, ou
no quadro do estado de emergência, para efeito de prevenção e do combate à
pandemia COVID- 19, que constitui para o efeito causa de força maior”.

Sem qualquer pretensão de análise pormenorizada, que se remete para
outras sedes, deixam- se algumas reflexões preliminares:

a) Há a assinalar, antes de mais, a opacidade legislativa. Lê- se e rele- se o
comunicado do Conselho de Ministros de 17 de Abril de 2020 e, no seu
ponto 2, vislumbra- se unicamente uma menção ao “Decreto- lei que estabelece
um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos
de execução duradoura, designadamente de parcerias público- privadas”.



Tendo sido aprovado um diploma com um âmbito bem mais alargado,
abarcando o tema da “Indemnização pelo sacrifício”, é incompreensível a
falta de referência a este último, tanto mais que se trata de uma matéria
de particular relevância jurídica e social.

b) Nas palavras do legislador, diferentemente de uma negação do direito
à indemnização/compensação pelo sacrifício, o que se promove é uma
mera clarificação (vide o derradeiro parágrafo do preâmbulo). O legislador
antecipa, por via legal, aquela que, seu entender, é a aplicação devida do
artigo 16º do regime aprovado pela Lei 67/2007, por relação à situação
pandémica que (ainda) se vive. O Estado é, no entanto, parte interessada
– muito interessada, aliás – nessa questão, sendo, desde logo por esta
razão, muito questionável a pertinência de uma intervenção legislativa
deste tipo, tanto mais que, sob a capa de uma mera aclaração, o legislador
veio verdadeiramente derrogar, por relação a uma realidade muito
concreta, uma disposição legal. A intervenção do legislador evidencia- se
ainda mais censurável se se tiver presente a falta de acesso directo ao
Tribunal Constitucional, acima assinalada.

c) Já de um prisma material, há a assinalar que, para o legislador, a danosidade
aqui relevante não é especial (vide o derradeiro parágrafo do preâmbulo).
Para a Autora destas linhas, a declaração do estado de emergência afasta a
possibilidade de compensação por facto lícito, por entender que não há
danos infligidos especialmente a certos sujeitos ou a certas categorias de
sujeitos; para o Autor das mesmas linhas, no quadro do estado de emergência
e fora do mesmo, é passível descortinar círculos ou núcleos de especialidade.

d) O legislador qualifica expressamente a situação pandémica como uma
“causa de força maior”, ou seja, como uma causa de interrupção da causalidade,
geradora de uma exclusão total da indemnização pelo sacrifício. Também
quanto a este ponto em específico, seria preferível deixar aos tribunais a
tarefa de enquadramento ou não da epidemia em alusão no conceito de
força maior e, em caso de resposta positiva, se tal evento é gerador de
redução ou de absoluta exclusão de indemnização pelo sacrifício.

e) A disposição em alusão não prima pela clareza, apesar do intuito declarado
pelo legislador: apenas se incluem actuações tomadas no contexto do estado
de emergência? À luz do preâmbulo do DL 19- A/2020 dir- se- ia que sim, mas
a letra do artigo 1º/b) e do artigo 8º parece apontar em sentido diferente, a



que acresce o facto de o artigo 9º/1 estabelecer que tal diploma legal “cessa
a sua vigência no momento em que a Organização Mundial de Saúde determine
que a situação epidemiológica do vírus SARS- Cov- 2 e da doença COVID- 19 não
configura uma epidemia, sem prejuízo dos efeitos nele previstos que, pela sua
natureza, devam ser produzidos ou venham a ser efetivados após essa cessação”
– ou seja, parece que se pretende ir muito para lá do período de vigência
da declaração do estado de emergência (com as suas duas prorrogações).

f) Se o legislador, com tal regulação clarificadora, pretendia mitigar o risco de
contencioso administrativo em matéria indemnizatória/compensatória, é
provável que, algo paradoxalmente, tenha conseguido exatamente o inverso:
a litigância não vai diminuir, tendo o legislador contribuído com um novo foco
de discussão, também nesse âmbito. Numa derradeira palavra, a defesa do
Estado e das demais entidades públicas, nessas eventuais ações judiciais, deve
ser promovida nessa sede (processual) e não por antecipação, por via de
um acto legislativo que se afigura, a vários títulos, juridicamente discutível.

O Dr. Hugo Luz dos Santos dedica nesta obra alguns textos de reflexão sobre
os temas de responsabilidade civil dos entes públicos, o que constitui um
exercício intelectual salutar neste momento de assimilação do novo regime
pelos tribunais e de novos desafios que inegavelmente se colocam em matérias
de responsabilidade pública. Saúda- se, assim, o Dr. Hugo Luz dos Santos pela
mais valia dos textos que oferece à comunidade jurídica em geral.

5 de Maio de 2020

CARLA AMADO GOMES

Professora da Faculdade de Direito de Lisboa
Professora Convidada da Faculdade de Direito da Universidade Católica (Porto)

Tiago Serrão

Assistente Convidado da Faculdade de Direito de Lisboa
Advogado e Árbitro



Prefácio temático (Direito das Sociedades Comerciais 
e Direito dos Valores Mobiliários) à obra 

“Direito Civil e Direito Processual Civil Contemporâneo: 
entre a Dogmática e a Prática”

Professor Doutor Diogo Pereira Duarte

Há muito que acompanho, à distância, a notavelmente prolixa atividade de
autor do Dr. Hugo Luz dos Santos e é com muito gosto e subida honra que
me associo a mais esta iniciativa editorial: “Direito Civil e Processo Civil
Contemporâneo: entre a Dogmática e a Prática”.
Os textos que prefacio são dois textos, de Direito das Sociedades Comerciais,
integrados na Parte II da obra e, outros dois, integrados na Parte III, da
disciplina de Direito dos Valores Mobiliários. Estes textos retomam, com
diversas alterações, as questões jurídicas abordadas pelo autor em artigos
anteriormente publicados em prestigiadas revistas da especialidade.
Nos quatro casos situamo- nos em matérias de importância central. Quanto
às Sociedades, o tema dos deveres dos administradores3 e a responsabilidade
civil dos administradores, no que respeita à responsabilidade direta perante
credores4. Nos Valores Mobiliários, os instrumentos financeiros derivados,
com especial incidência na natureza aleatória dos mesmos5; e a proteção de

3 Os deveres fiduciários dos gerentes das sociedades comerciais e o “Enlightened Shareholder
Value” à luz do acórdão de uniformização de jurisprudência do STJ n.º 1 1/2014: mais um
capítulo da (falta) de “cooperação dialéctica” entre o Tribunal Constitucional e o Supremo
Tribunal de Justiça?, publicado originalmente na “Revista de Direito das Sociedades” VII,
1, 2015, 109-157.
4 Sobre a Responsabilidade Subsidiária (Artigo n.º 8 n.º 1 alínea a) do RGIT) dos Gerentes
das Sociedades Comerciais, dado à estampa, na “Revista de Finanças Públicas e Direito
Fiscal”, ano 8, 3, 2015, pp. 179-197.
5 O contrato de swap de taxas de juro e os instrumentos derivados financeiros à luz do
recente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de Outubro, de 2013: a “alteração
anormal das circunstâncias” e as categorias doutrinais norte-americanas da “unconscionability”
e da “bounded rationality”: um “estranho caso” de aliança luso-americana, em “Revista de
Direito das Sociedades” VI, 2, 2014, pp. 411-443.



sócios minoritários no caso de decisão de perda da qualidade de sociedade
aberta (em especial, o tema do delisting de participações sociais)6.
Cobrindo importantes matérias como enlightened shareholder value; “agência
e deveres fiduciários dos administradores”; “responsabilidade limitada e pro-
teção de credores”, “responsabilidade civil e normas de proteção”; “produtos
financeiros complexos”; “alteração das circunstâncias e riscos próprios do
contrato”, “delisting, bases sociais e proteção de sócios minoritários”, os textos
não poderiam ser mais interessantes.
Têm ainda a vantagem de, muito marcados pela experiência profissional do
autor, recorrerem de forma sistemática a uma metodologia inultrapassável
da Ciência do Direito: a análise detida e diálogo sistemático de e com a ju-
risprudência portuguesa e estrangeira (com especial relevo para a alemã e
norte- americana), nos quais é possível descobrir as pistas para a concretização
do Direito na sua única aplicação possível: a resolução de casos concretos.
A reforma do Código das Sociedades Comerciais de 2006, enunciando de
forma clara os deveres decorrentes da especial relação de confiança implicada
nos poderes de disposição sobre interesses patrimoniais alheios, e a crescente
perceção da “lealdade” como um critério ordenador de condutas, por imposição
do Sistema, no domínio do Direito das Sociedades, foram responsáveis por
uma profusão de artigos doutrinários de densificação, entre os quais se en-
contram os primeiros textos. O primeiro deles tem ainda a atualidade de
abordar a questão dos interesses de longo prazo da sociedade, com rami-
ficações nos modernos conceitos de governance, social and environmental
value creation. O segundo, entrando no clássico mas difícil problema da res-
ponsabilidade civil por violação de normas de proteção.
O terceiro texto, que incidiu sobre o famoso aresto do Supremo Tribunal de
Justiça, de 10 de Outubro, de 2013, relativo ao contrato de swap de taxa de
juro em cenário de alteração das circunstâncias, tem uma importância
acrescida no contexto atual. Confrontada esta geração, em pouco mais do
que uma década, com uma segunda grande alteração das circunstâncias
(groβe geschäftsgrundlage) objetiva – agora o Covid- 19 –, parece que a regra

6 A perda da qualidade de sociedade aberta (delisting de participações sociais): a tutela dos
sócios minoritários, o direito de propriedade, e o dever de lealdade dos administradores
das sociedades comerciais (com uma breve paragem em Macau e em Hong Kong), em “Re-
vista de Direito das Sociedades”, VIII, 4, 2016, 893-929.



geral, em matéria de contratos, se tornou rebus sic stantibus e não pacta sunt
servanda. Os institutos gerais são certamente ferramentas capazes de en-
quadrar novos problemas, mas no contexto da crise económico- financeira
a fuga para os institutos gerais, operada jurisprudência nacional a partir de
2013 (por exemplo, para regimes típicos, como o jogo e aposta; a culpa in
contrahendo, a alteração das circunstâncias), sem os compatibilizar com as
especializadas regras próprias do mercado de capitais, conduziu a soluções
que nem sempre foram as mais felizes.
O Dr. Hugo Luz dos Santos aborda, finalmente, um tema que me é muito
caro. As alterações ambientais no contexto da realização de um investimento
numa sociedade comercial. Neste caso: a modificação das “bases sociais”
por alteração acentuada no “controlo” ou perda abrupta da liquidez do in-
vestimento. Para além das soluções mobiliárias, ou em seu complemento,
o Direitos das Sociedades permite uma justa causa de exoneração perante
eventos que afetam profundamente o status socii, mas que não estão espe-
cialmente regulados? Essa tutela é imposta pela proteção constitucional da
propriedade?
Estão, pois, reunidos todos os ingredientes para que esta obra do Dr. Hugo
Luz dos Santos seja recebida com todo o interesse junto do público, em
especial dos aplicadores do Direito, e para que mereça a adequada referência
e análise pelos cultores do Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários.

Lisboa, 17 de maio de 2020

DIOGO PEREIRA DUARTE

Doutor em Direito e Professor Auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa
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