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NOTA PRÉVIA

O presente trabalho corresponde, no essencial, à dissertação de mestrado
em Ciências Jurídico- Forenses apresentada na Faculdade de Direito da
Universidade Lisboa em dezembro de 2018, sob a orientação do Professor
Doutor Rui Pinto.

Além do orientador da dissertação, o júri perante o qual foi discutida
foi constituído pelo Professor Doutor José Luís Ramos e pelo Professor
Doutor João Marques Martins (arguente).

A publicação que agora é realizada mantendo o escopo objeto de
estudo que lhe serve de título, incorpora algumas alterações em razão
das valiosas críticas e sugestões do júri.
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PREFÁCIO

Não é fácil escrever sobre o processo civil. Matéria misteriosa, quase
hermética para muitos, exige rigor conceptual e coerência de respostas.

Essas são características do presente estudo, a par do esforço colocado
em responder a várias perguntas, não fugindo a elas. Além disso, o autor
procurou dialogar com a doutrina e com a jurisprudência o que se louva.

Melhor ainda, não é um trabalho descritivo do que os outros pensam,
mas, antes, arrisca, sozinho, um pensamento original.

Supomos que, doravante, o estudo e aplicação do regime das presun-
ções legais terá de passar sempre pela leitura do estudo que agora se publica.

RUI PINTO

Às amáveis palavras, acrescentaria, porém, o papel de relevo que o
Professor teve no estudo que agora se publica, criticando quando tinha
de ser, sempre de modo construtivo, ao mesmo tempo que incentivava e
“desafiava” a pensar “fora da caixa”, de modo a se construir algo inovador,
mas, simultaneamente, sem descurar o rigor que estas matérias, que, pela
sua natureza merecem.

MARCO REIS SANTOS
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INTRODUÇÃO

1. Os problemas de prova de certos factos e a sua relação com presunções

O Direito enquanto conjunto de regras tendentes à regulação das condutas
humanas apresenta como pressupostos da sua aplicação a coexistência de facto(s)
e norma(s), sendo os primeiros que servem de suporte à aplicação do Direito.

Daqui decorre, a importância central dos factos sujeitos a juízo, fun-
cionando enquanto matéria dotada de um cariz dinâmico e variável carac-
terístico da própria conduta humana, sobre a qual irá incidir determinada(s)
regra(s) jurídica(s) previamente estabelecida(s). Sem os factos perderiam
as normas a sua base de incidência e, por conseguinte, se esvaziariam: é
precisamente sobre esta simbiose entre facto e norma que irá incidir uma
certa decisão jurídica sobre a concreta situação submetida a juízo.

É dentro desta vertente, onde a matéria factual assume especial relevo,
que “emerge” a importância do Direito Processual Civil, enquanto direito
instrumental do Direito Civil. Ramos que nos iremos ocupar, cuja natureza
pública do primeiro assenta no interesse público subjacente à ordem pú-
blica e paz social, finalidades que visa assegurar nas relações entre privados,
reguladas substantivamente pelo segundo.

Por seu turno, para que a(s) norma(s) possa(m) ser aplicada(s), há que
fazer a demonstração dos factos alegados pelas partes, neste sentido poder- se- á
dizer que a prova é condição sine qua non para a realização da justiça pelos tri-
bunais em nome do povo (conforme prevê o art. 202º da Constituição da Re-
pública Portuguesa), de acordo com as regras atinentes ao direito probatório1.

1 Sendo usualmente feita uma distinção entre direito probatório material e formal, relacio-
nando-se o primeiro com as regras probatórias constantes no Código Civil e o segundo

MARCO REIS SANTOS
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As dificuldades surgem em situações onde a prova direta dos factos
alegados não seja possível ou revele dificuldades na sua obtenção e/ou
produção, o que pode acontecer pelas mais variadas razões. Daqui emerge
a finalidade e importância da prova (indireta) mediante presunções legais,
as quais apresentam uma panóplia de particularidades com as inerentes
repercussões no campo processual.

Tendo presente as dificuldades de prova de certos factos, o legisla-
dor, através dos mais variados diplomas legais, foi ao longo dos tempos
consagrando normas presuntivas, pelas quais se permite ao decisor che-
gar a uma determinada conclusão jurídica sem que seja produzida prova
sobre o concreto facto a que se pronuncia.

Todavia, e aqui reside em boa parte a nossa dedicação neste estudo,
sucede que o nosso atual sistema processual apresenta uma estrutura do-
tada de rigorosas regras que importa respeitar, em razão das quais não
se poderá alcançar o facto desprovido de prova de forma desregrada.

Destarte, não obstante, se estar perante uma determinada presunção
que funciona em proveito de certa parte, há ainda assim que respeitar todo
um específico procedimento probatório, de acordo com as regras proces-
suais vigentes, em face das particularidades da figura em causa. Domínio
atualmente pouco aprofundado na nossa doutrina e jurisprudência, ao qual
se procurará, na medida do possível, dedicar o devido estudo e análise.

2. Enunciação de questões a resolver

O presente texto apresenta como objetivo a realização de um estudo
no âmbito do campo processual civil acerca das implicações resultantes
das particularidades que caracterizam a figura da presunção legal.

Num patamar prévio que serve de ponto de partida, importa, desde
logo, apurar qual a natureza jurídica da figura. Neste domínio constata- se

com as regras processuais previstas no Código de Processo Civil. Sobre esta temática, cfr.
VAZ SERRA, Provas, Direito Probatório Material, BMJ nº 110, 1961.

Invocação e ilisão de presunções legais em processo civil
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que a determinação da natureza da figura segundo a doutrina e jurispru-
dência é feita de modo conjunto, atribuindo a mesma natureza jurídica
a presunções legais e judiciais. Entendimento que, a nosso ver, não se
mostra conforme às patentes diferenças entre as duas figuras, atentas as
características diferenciadas de cada uma, conforme se desenvolverá, jus-
tificando- se a posição assumida, a qual, terá implicações nas ulteriores
matérias objeto de análise.

Ainda na Parte I do presente texto, importa resolver algumas questões
relacionadas com a estrutura da presunção legal que se podem colocar, em
especial, a possibilidade de cumulação de indícios constituendos – que po-
derão surgir no decorrer do processo – com os indícios pré- existentes que
servem de base ao funcionamento da presunção.

O facto- base das presunções legais assume- se como o elemento de
maior importância, uma vez que é sobre este facto conhecido em juízo
que assenta o funcionamento da figura, finalisticamente orientado para
se alcançar o almejado facto presumido. Neste domínio de importância
central importa apurar se o(s) facto(s)- base das presunções legais, à se-
melhança do que acontece com as judiciais, estará sujeito ao ónus de
alegação das partes, ou, se ao invés, deverá tal matéria factual ser enqua-
drada nos poderes de cognição do julgador. Importa aqui resolver as se-
guintes questões:

– Deverão os factos- base de presunções legais e judiciais ser qualificados e
tratados processualmente de forma idêntica, ou merecerão qualificação distinta?

– Deverão os factos- base de presunções legais ser qualificados enquanto
factos essenciais da causa ou enquanto factos instrumentais?

– Quais os factos integradores de uma causa de pedir assente nalguma
presunção legal?

Concomitantemente à qualificação dos factos submetidos a juízo,
à parte que se queira fazer valer de uma certa presunção legal em seu
proveito, cumpre respeitar as regras reguladoras dos ónus de alegação e
da prova. Neste domínio, tendo presente a característica definidora da
figura do ponto de vista processual – duplicação do thema probandum
– importa analisar as múltiplas e prementes questões que se colocam,
de modo a que se possa encontrar resposta à ampla questão central quem

MARCO REIS SANTOS
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tem de provar o quê? Resposta que requer o prévio apuramento de várias
questões prévias, partindo da regra de inversão do ónus da prova prevista
no artigo 344º n.º 1 do Código Civil (doravante abreviado a CC), apli-
cável às presunções legais:

– Na perspetiva da parte favorecida pela presunção legal, sobre que fac-
tos e em que moldes se verifica a aplicação da regra especial de inversão do
ónus da prova?

– Como funciona a regra de inversão de ónus da prova na perspetiva
da parte desfavorecida pela presunção legal?

– Em matéria de presunções legais existe coincidência entre ónus da
prova e ónus de alegação?

Os modos de defesa face a presunções legais variam consoante se esteja
perante uma presunção relativa ou absoluta. Na primeira, várias questões
se levantam acerca dos possíveis modos de defesa: impugnação vs exce-
ção. Situação pacífica é que a defesa que incida diretamente sobre o
facto- base alegado, em que a parte desfavorecida se defenda através da
negação do mesmo, se estará perante uma defesa por impugnação tout
court.

Questão mais pertinente é a hipótese em que aquela parte aceite
o(s) facto(s)- base alegados, e direcione a sua defesa para a alegação e
demonstração de algum facto contrário ao presumido, importando
aqui resolver a questão de se apurar se se estará perante uma defesa por
impugnação indireta (ou motivada), ou, perante uma defesa por exceção
perentória.

Questões que, não obstante a importância prática que a matéria em
causa ocupa nas lides judiciais, atentas as vastas presunções legais que se
encontram consagradas no nosso ordenamento jurídico, pouco apro-
fundamento têm merecido por parte da doutrina e jurisprudência, às
quais se tentou dar um humilde contributo, tentando encontrar respos-
tas às mais variadas questões que se suscitam neste domínio, seguindo
como fio condutor, a coerência e articulação entre todas as matérias ana-
lisadas, nas correspondentes posições assumidas nas mesmas.

Invocação e ilisão de presunções legais em processo civil
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3. Metodologia e sequência de análise

Às questões colocadas no ponto prévio, iremos dedicar a devida aná-
lise e consequente resposta, que desde já alertamos, não se afigura fácil,
adotando para o efeito a seguinte metodologia.

A presente exposição será feita numa tripla perspetiva, tentando aglu-
tinar, tanto quanto possível, por um lado, os entendimentos doutrinais
na matéria, por outro, a jurisprudência existente, os quais em muitas ma-
térias, em nosso desproveito, são inexistentes ou pouco aprofundados. A
estes dois parâmetros de análise tentar- se- á complementar através da ex-
posição de um entendimento próprio nas matérias em análise que pro-
curaremos justificar, tentando- se dar, na medida do possível, um pequeno
contributo nas respostas às questões que nos propomos analisar.

Quanto à sequência de análise, tendo presente que se pretende fazer
uma ampla análise à figura, onde se tentará “ligar” as várias especificidades
da figura como um todo, de forma coerente, o que justifica que se inicie
a presente exposição numa primeira parte de cariz geral, onde, antes de
se entrar no regime probatório das presunções legais, se fará um prévio
enquadramento prévio. Nesta parte, o objeto de análise incidirá primei-
ramente nas características da presunção, nomeadamente, importância
prática da figura, natureza jurídica, espécies e consagração legal.

Especial importância terá a matéria respeitante à natureza jurídica
da figura, cuja orientação seguida terá as necessárias implicações nas res-
tantes matérias que se seguem.

Em seguida, tendo presente que uma presunção funciona enquanto “um
processo dentro do próprio processo”, em resultado da dinâmica própria da
figura, composta por vários elementos que funcionam conjuntamente como
um todo, importa dedicar a nossa atenção aos três elementos que formam
a estrutura da presunção: facto- base, nexo lógico e facto presumido.

Feito o prévio enquadramento, iniciaremos a segunda parte por
uma das questões de primordial importância que importa resolver, dadas
as implicações que terá no restante texto, referimo- nos à qualificação
jurídico- processual do elemento facto- base da presunção legal, sobre o
qual assenta todo o funcionamento da figura (Capítulo III).

MARCO REIS SANTOS
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Começaremos por detalhar a diferença entre as presunções legais face
ao seu “parente próximo” (presunções judiciais), as quais serão decisivas
para justificar o específico tratamento que tal matéria de facto deverá ter.
Em seguida, já no âmbito das presunções legais, analisar- se- á a questão cen-
tral acerca da qualificação que deverá ser dada aos respetivos factos- base,
justificando- se a posição assumida através de vários critérios seguidos, atra-
vés dos quais é possível chegar a uma conclusão sustentada.

Feita a qualificação do elemento facto- base da presunção legal, estar- se- á
em condições de se avançar para a matéria central que serve de título ao
presente texto, iniciando a análise pelo regime probatório atinente às
presunções relativas ou juris tantum (Capítulo IV).

Domínio que, comparativamente às presunções absolutas, apresenta
um maior leque de particularidades que urge detalhar, desde logo, a aná-
lise aos ónus de alegação e da prova nesta matéria. Neste último, especial
importância terão as implicações decorrentes da regra especial de inversão
do ónus da prova prevista no artigo 344º nº1 do Código Civil, demons-
trando- se aqui que, atentas as características da presunção e respetivos
elementos, na realidade, não existe uma genuína inversão do ónus da
prova in totum.

Feita esta primordial abordagem, faremos as devidas conclusões,
para, em seguida, numa perspetiva de índole prática, se concretizará as
considerações feitas numa presunção em concreto – de paternidade –
sobre a qual muitas questões de vária ordem se podem colocar, preten-
dendo- se dar resposta às mesmas em conformidade com as anteriores
conclusões vertidas nas matérias anteriores.

Num segundo momento (capítulo V), a análise será dirigida para a
perspetiva da contraparte, ou seja, os possíveis modos de defesa da parte
prejudicada pela presunção face à mesma. Para o efeito, importa ter pre-
sente as considerações anteriormente feitas na temática sobre as regras
do ónus da prova.

Feito este prévio “encarrilhamento”, a análise passará a incidir nos pos-
síveis modos de defesa face a presunções legais. Neste campo, primeiramente
dedicaremos a nossa atenção à defesa realizada sobre o(s) facto(s)- base da
presunção, mediante impugnação.

Invocação e ilisão de presunções legais em processo civil
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Em seguida, numa “zona” onde maiores dificuldades e questões se
suscitam, o objeto de análise passará para a caracterização acerca do modo
de defesa quando a parte prejudicada pela presunção, desconsiderando o
facto- base, se defende através da demonstração de algum facto contrário
ao presumido. Importa aqui indagar o tipo de defesa que estará a ser exer-
cido – impugnação indireta vs exceção perentória – concluindo- se, de
acordo com a posição assumida, os efeitos da ilisão da presunção, bem
como, o respetivo regime de alegação e prova.

Por fim, a presente exposição culminará no capítulo VI com a figura
da presunção absoluta (juris et de jure), onde se fará uma prévia caracte-
rização da mesma, para em seguida, na mesma sequência utilizada nas
presunções relativas, se analisar, por um lado, na perspetiva da parte fa-
vorecida, os ónus de alegação e prova que sobre si impendem. Por outro
lado, agora na perspetiva da contraparte prejudicada, o modo pelo qual
se poderá defender em face da presunção em causa.

MARCO REIS SANTOS


