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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,

principalmente, jurisprudencial. Até acolhimento legislativo. Surgindo a nova

redacção 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.

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”.
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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 jurisprudencial.

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).

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.

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.
4

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.
5

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 jurisprudência 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 encontram os primeiros textos. o primeiro deles tem ainda a atualidade de

abordar a questão dos interesses de longo prazo da sociedade, com ramificações 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
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 “Revista de Direito das Sociedades”, VIII, 4, 2016, 893-929.
6

geral, em matéria de contratos, se tornou rebus sic stantibus e não pacta sunt

servanda. os institutos gerais são certamente ferramentas capazes de enquadrar 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 investimento. 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 especialmente 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

Prefácio temático de Processo Civil à obra
“Direito Civil e Direito Processual Civil Contemporâneo:
Entre a Dogmática e a Prática”
Professor Doutor Luiz Henrique Sormani Barbugiani

Com muita satisfação recebi o convite do ilustre professor Dr. Hugo Luz dos

Santos para prefaciar seu último trabalho acadêmico, mais especificamente
a parte de seus estudos relacionada à distribuição dinâmica do ônus da prova,

tratada no subcapítulo intitulado “o Direito Probatório Material in Action: a

Distribuição Dinâmica do Ónus da Prova”, presente no capítulo II designado
como “os Desequilíbrios Processuais no Âmbito do Direito Probatório Material:

Em Busca da Isonomia Processual”, inserido na parte IV da obra “ Direito Civil
e Direito Processual Civil Contemporâneo: Entre a Dogmática e a Prática”.

Antes de discorrer sobre o conteúdo desse estudo técnico-acadêmico de re-

levância em nossa era contemporânea, é oportuno destacar um pouco da

carreira profissional e acadêmica do Dr. Hugo Luz dos Santos, que justifica

a mescla de sua experiência dogmática e prática no âmbito do direito
processual e material civil.

o Dr. Hugo Luz dos Santos é Magistrado do Ministério Público de Portugal
há mais de uma década, atuando nos Tribunais de Portalegre, Seixal, Vila

Franca do Campo, Praia da Vitória, Horta e Funchal, em que aperfeiçoou seus

conhecimentos na prática cotidiana no exercício de suas funções, fator essencial

para o convite aceito por ele para participação em Conselhos editoriais de

revistas renomadas e, mais recentemente, a assunção das funções de professor

assistente na universidade de Macau e Arbitrator da International Council
for Commercial Arbitration (Haia, Holanda), dentre tantas outras atividades
desempenhas com maestria por esse jovem e atuante jurista.

Na atualidade, o eminente autor dedica-se aos estudos de doutoramento em

Direito na universidade de Macau, bem representando seus mentores que o

formaram na renomada Faculdade de Direito da universidade de Coimbra,

onde se graduou em Direito com todas as honras, instituição esta que tive

também a oportunidade de frequentar assiduamente suas bibliotecas para as
pesquisas de meu Doutorado na universidade de Salamanca, tendo a satisfação

de angariar não só conhecimentos, mas em especial muitos amigos diletos.

Traçadas essas primeiras linhas, é possível discorrer sobre a pesquisa do professor

Hugo Luz dos Santos que, atento às dificuldades da produção probatória das

partes pertinentes à relação jurídica que entrelaça seus interesses submetidos

à apreciação do Poder Judiciário, apresenta suas impressões e perspectivas,
contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema não só de Portugal e de Macau,

mas também de outros sistemas processuais lusófonos, ibero-americanos e,

em geral, de todos os países que se preocupam com a manutenção de níveis
adequados de isonomia no tratamento processual das partes.

A avaliação do tratamento isonômico a ser concedido às partes na relação

processual e a delimitação de seus ônus probatórios não é tarefa fácil para o ma-

gistrado responsável pela direção dos atos processuais e da garantia dos princípios

da ampla defesa e do contraditório legitimadores da prova produzida em juízo.

Dentre as responsabilidades do juiz na condução de um processo judicial encon-

tram-se a necessidade de calibrar adequadamente os mecanismos e instrumentos

processuais tendentes a permitir, em cada situação submetida ao seu crivo, uma

maior aproximação com a verdade dos fatos de acordo com o tema objeto da

prova e, obrigatoriamente, levando em consideração as circunstâncias que

permeiam as relações sociojurídicas em cada caso concreto de acordo com suas
peculiaridades. Ainda que o sistema processual civil priorize a verdade formal em

detrimento da verdade real, os instrumentos processuais devem prever as formas

mais próximas de se alcançar a verdade real e substancial para priorizar a justiça
no caso concreto, com maiores probabilidades de pacificação social.

Ao longo dos anos, a carga dinâmica da prova foi se aprimorando de acordo

com as especializações de determinados ramos jurídicos, como ocorreu no

Direito do Consumidor e no Direito do Trabalho, em que a hipossuficiência em

maior grau, seja de índole econômica, seja de conotação meramente técnica,
exigiu a alteração dos paradigmas clássicos referentes aos ônus probatórios.

Pela teoria clássica, ao autor cabe o ônus de comprovar o fato constitutivo

de seu direito e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, na era contemporânea,

esses verdadeiros postulados do processo civil passaram a ser relativizados,

não abarcando mais somente as costumeiras exceções das relações de direito

do consumidor ou de direito do trabalho, mas qualquer relação jurídica, sendo

um exemplo recente o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil Brasileiro
de 2015, ao estabelecer que: “nos casos previstos em lei ou diante de pecu-

liaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá

dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

observa-se que o diploma processual civil brasileiro não faz qualquer distinção
de exceções a essa distribuição dinâmica do ônus da prova, que poderá, portanto,

ser aplicada de maneira devidamente fundamentada a qualquer relação jurídica,

desde que não torne impossível à parte a qual for atribuída o ônus uma tarefa

invencível ou excessivamente difícil a sua produção. Dentro dessa permissibilidade

encontra-se até mesmo a convenção das partes, desde que não envolva direito
indisponível ou enseje uma dificuldade excessiva para o exercício do direito.

o autor, de maneira abalizada, transita pelas teorias da distribuição estática do

ônus da prova, da inversão do ônus probatório típico das relações de consumo

até alcançar a roupagem remodelada e atual da distribuição dinâmica do ônus

da prova, em atenção a uma maior segurança no alcance da preservação do
conteúdo substancial do direito material tutelado pela letra da lei. o investigador

esclarece muito bem a motivação dessa alteração do ônus probatório de acordo

com a menor dificuldade da parte produzir a prova, ao sintetizar que “a cláusula

geral de facilidade relativa de produzir a prova desdobra-se na (o) (s): i) proximidade

e o controlo dos factos; ii) conhecimentos técnicos e o exercício de uma actividade

enquanto profissional; iii) acesso aos meios de prova”.

outro ponto relevante da abordagem do autor com o qual concordamos de
maneira absoluta, consiste na necessidade de utilizar a distribuição dinâmica

da prova como critério efetivo de distribuição dos encargos probatórios e
não como regra ou critério de julgamento, em que os princípios do contraditório

e da ampla defesa restariam maculados e, em muitas situações, injustiças

seriam perpetradas, reputando-se um fato não provado como existente no
momento do julgamento pelo magistrado.

No sistema brasileiro, a distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser
aferida no despacho de saneamento do processo, antes do início da audiência

de instrução, para que as partes possam produzir as provas que desejam

sobre os pontos controvertidos, situação que, segundo o autor, deve ser
objeto de deliberação na audiência prévia no sistema processual português,

cabendo ao magistrado antecipar os limites da lide e os principais pontos
que merecerem esclarecimentos fáticos.

Após a leitura das elucubrações apresentadas pelo Dr. Hugo Luz dos Santos,

é possível compreender o porquê de seu sucesso nas atividades profissionais

e acadêmicas que regularmente desempenha, diante da forma com que o
pesquisador desenvolve seu raciocínio sobre um tema tão complexo como
a distribuição dinâmica da prova transformando-o, com a devida percuciência,

em uma narrativa de leitura extremamente fácil e agradável, apesar das dificuldades inerentes a esse tema tão polêmico.

Assim, finalizo essa apresentação em formato de prefácio congratulando o autor

que demonstrou no capítulo em comento que o conhecimento vivaz acerca de
vários ramos jurídicos por parte do investigador é um diferencial para que ele,

por meio de exemplos e do desenvolvimento de seu raciocínio prático-acadêmico,

proporcione aos seus leitores uma compreensão mais adequada do processo

dado o seu caráter instrumental e integrativo do direito material.

Agora resta ao público a quem é destinado esta obra alcançar suas próprias
conclusões sobre um tema tão instigante. Boa leitura a todos!

Curitiba, abril de 2020.
LuIz HENRIQuE SoRMANI BARBugIANI
Pós-Doutor em Direito pela universidade de Salamanca. Doutor e Mestre em Direito pela

universidade de São Paulo. Doutor em Administración, hacienda y justicia en el Estado Social

sobresaliente cum laude e Mestre em Antropología com matrícula de honor pela universidade

de Salamanca. MBA em gestão Estratégica pela universidade Federal do Paraná. Prêmio

López Martí de melhor aluno estrangeiro dos cursos de pós-graduação da universidade

de Salamanca. Pós-graduado lato sensu em Direito Processual Civil, Direito Material e
Processual do Trabalho, Direito Tributário, Direito Sanitário, Ciências Penais, Saúde

Pública, Políticas e gestão governamental. graduado em Direito pela universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” com habilitação especial em Direito Empresarial.

Procurador do Estado do Paraná. Professor de cursos de pós-graduação e autor de

livros e artigos científicos nas áreas de Direito, Administração, Antropologia e História.
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