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Norma Jurídica: uma norma equivale a uma regra que se deduz de um enunciado, 
que orienta uma conduta, atribui direitos e deveres, e impõe sanções. 

Uma norma jurídica orienta a conduta humana, sim, mas esta definição encerra em 
si uma deficiência, uma vez que sabemos que há todo um conjunto de normas que 
orientam a nossa conduta e que não se podem constituir enquanto norma jurídica. 
Assim, quando falamos de uma norma, falamos de enunciados ou de regras que 
deduzimos de enunciados que norteiam a nossa conduta, mas devemos saber que 
existem ordens normativas para além do direito, das quais também resultam 
normas que não são jurídicas.

Como distinguimos, então, uma norma jurídica das demais?

Norma jurídica: Tem certos valores e persegue fins indispensáveis à sociedade, 
cuja inobservância penaliza, perturba e causa situações de ruptura na sociedade. 
Aquilo que as individualiza é, então, a ideia de que subjacente a elas estão 
valores, fins, cuja inobservância traz uma situação de ruptura na vida em 
sociedade. Quando consideramos que a inobservância de uma determinada regra 
não constitui uma ameaça para a vida em sociedade, então não é relevante o 
suficiente para ser norma jurídica. Critério Operativo: só é Direito aquilo que a 
sociedade, através das instituições em torno das quais se organiza, assume como 
imperativo e está disponível para impor.

Este critério manifesta-se de maneiras diferentes em diversos ordenamentos. 
Aquilo que em Portugal se torna norma por ser considerado uma ameaça ao bom 
convívio, pode não ser perspectivado como tal nos outros países, logo não tem 
que ser norma em todo o lado.

EXEMPLO: Se eu não cumprimentar alguém, isso não torna o meu relacionamento 
com a pessoa insuportável, ou seja, não impede o desenvolvimento da minha 
personalidade; / Se eu praticar budismo, isto não é considerado capaz de provocar 
ruptura na sã convivência em sociedade. 

O que distingue o Direito das restantes ordens normativas são, simultaneamente, 
os seus antecedentes e as suas consequências.

 



Há determinados valores que se impõem independentemente do ordenamento 
jurídico, mas ao Direito só importa aquilo que num determinado momento e espaço 
é indispensável para a sociedade.

Logo, uma norma jurídica atende apenas ao indispensável à vida em 
sociedade e à consequência, ou seja, quem reconhece ou avalia se algo é ou 
não indispensável à vida, é a sociedade e as suas instituições. Se elas estão 
disponíveis para reconhecer e impôr essa orientação, então temos uma norma; se 
as instituições não estiverem disponíveis para impôr essa orientação de conduta, 
então não estamos perante uma norma jurídica. Para além disso, a esta norma 
jurídica associa-se uma sanção que deve ser tratada por órgãos 
institucionais, ainda que dependa das circunstâncias do caso concreto se esta 
sanção é ativada ou não.

O critério do mínimo ético não deve ser aplicado aqui, uma vez que aquilo que 
pode ser visto como indispensável à sociedade não corresponde a algo moral, e 
porque o indispensável à sociedade é mais do que o mínimo. Aquilo que é, 
verdadeiramente, indispensável é tudo o que as instituições da sociedade 
assumem como imprescindível para as suas vidas.

EXEMPLO: Quem vá contra um sinal de transito, só é sujeito a uma coima, uma 
vez que o valor subjacente à regra é significativamente pequeno, sendo que não 
estou a pôr em causa um valor fundamental para a vida em sociedade.

!! A diferença da norma jurídica reside, então, no facto das normas tratarem a (1) 
regulamentação de matérias de cariz indispensável para a sociedade, (2) o 
reconhecimento por parte das instituições da sociedade da sua relevância, (3) e a 
circunstância da sua inobservância vir a ter uma resposta por parte do 
ordenamento jurídico, seja ela uma sanção ou não.

- No entanto, como é que este reconhecimento se concretiza na prática?

Eu sei que uma determinada orientação de conduta é jurídica se esta constar 
numa fonte de direito (costume sendo uma especificidade, na medida em que, 
ainda que não seja reconhecido como fonte de direito, existe muito enraizado entre 
nós - EXEMPLO: eu sei que tenho que adotar um lugar numa fila e não passar à 
frente, e que, em caso de escassez de um determinado recurso ou bem, é 
commumente aceite que o primeiro a chegar, é aquele que fica com o bem).

Por muito abstrato que seja o conceito de Direito, sabemos que lidamos com 
coisas muito concretas. As normas jurídicas dão-me fontes de Direito e o trabalho 
do jurista é trabalhar sobre estas mesmas.

As normas têm, também, subjacente uma ideia de imperatividade, a sua 
inobservância está associada a uma determinada penalização/castigo. A sanção é, 

 



essencialmente, preventiva, visa dar um exemplo relativo ao não cumprimento da 
norma jurídica. No entanto, nem toda a norma jurídica detém em si uma 
consequência de penalização jurídica.

Dizemos que a norma jurídica é imperativa porque pode impôr condutas, 
proibir condutas ou permitir condutas:

1. O efeito prático que retiramos das normas jurídicas pode ser que elas impõem 
um determinado comportamento. 

2. Existem normas que, pelo contrário, não impõem comportamentos, mas sim os 
proíbem - não se pode matar, não se pode agredir os outros, não posso furtar 
os bens dos outros. A imperatividade resulta de uma situação de necessidade - 
eu tenho que fazer ou eu não posso fazer - e retira-me liberdade, na medida 
em que eu até posso continuar a fazer aquilo que quero desregradamente, no 
entanto, sei que vou ter que acatar uma consequência. A norma jurídica 
pretende lançar um manto de censura sobre aquele que não cumpre a regra.

3. Existe ainda uma terceira modalidade, que permite condutas - normas 
permissivas - e nas quais a imperatividade reside nos outros e não em mim. 
Aqueles que não o guarda-chuva da norma permissiva não abarca, não podem 
violar o direito dos que se inserem neste, logo, estas normas são dirigidas 
àqueles que, de uma forma ou de outra, podem perturbar essa situação. 

Nas normas proibitivas e impositivas, o ordenamento jurídico aborda as pessoas 
que pretende limitar - não faças / tens que fazer. Nas normas permissivas, o 
ordenamento reporta à pessoa que visa proteger - eu permito que faças isso -, 
estando, simultaneamente, a indicar aos outros que eles devem respeitar o direito 
dessa pessoa - não perturbem.

Da norma jurídica deduzimos, então, padrões que, se não observados, a ordem 
jurídica julgará com as devidas medidas.

• 28.02.2020

É a partir da análise que das fontes do direito é feita que extraímos normas 
jurídicas. Quando, à partida, não precisamos de normas jurídicas, então parece ser 
uma situação irrelevante.

- Como resolve o ordenamento jurídico os nossos dilemas diários?

Atribuindo-nos a norma através da qual devemos resolver tais problemas, 
mediante a atribuição do critério para decidir no caso concreto. A norma jurídica 
não nos da uma solução, mas sim um critério por aplicação do qual nos 
resolvemos a situação. 

Na resolução de um problema concreto: 
 



1. Identificar a fonte que o trata;
2. Trabalhar sobre ela no sentido de identificar a norma aplicável aquele 

problema;
3. Trabalhar sobre essa norma de forma a encontrar a solução que ela impõe 

para o caso concreto. 

COMO FAZER ISTO NA PRÁTICA? 

EXEMPLO: Se uma pessoa mata outra, o ordenamento jurídico deve sempre 
associar consequências a esse comportamento, uma vez que o bem VIDA é de tal 
forma essencial que a agressão desse bem não pode, nunca, ser indiferente para 
o ordenamento jurídico. Deve valorar esta violação e definir consequências. Onde 
é que o ordenamento jurídico reage a este facto?

Esta circunstância de A matar B suscita diversos problemas. Não se trata apenas 
da circunstância do A ter agredido o bem vida de B, mas sim de saber como o 
ordenamento vai reagir. 

- Que problemas suscita?

1º Problema: Quem pratica um ato desta natureza, pratica um ato contra a ordem 
juridica, e o Estado tem que reagir através do Direito Penal, ativando os meios da 
perseguição legal. 
2º Problema: Imaginemos que o B era pai de filhos menores, e contribuir com o 
seu trabalho para o seu sustento. Aqui, a morte dessa pessoa não tem apenas o 
efeito de agredir o bem vida, mobilizando uma resposta face a esta violação; mas a 
ordem deve também debruçar-se como garantir a proteção destas crianças. Aqui 
entra o Direito Civil, onde os filhos têm direito a receber uma indemnização, 
correspondente a uma compensação pecuniária, de forma a serem ressarcidos 
pela falta de sustento de agora.

- Encontrar uma solução - Onde estão estes problemas resolvidos?

Tenho que ir à procura do sítio onde o problema está tratado - qual a fonte que 
versa sobre este problema?: Identificação das fontes.

1º Problema: Código Penal (Direito Penal)
2º Problema: Código Civil (Direito Civil)

- Identificada a fonte, identifico a parte que me diz respeito - Qual é o critério dado 
pelo ordenamento jurídico?

Da fonte, passo a tentar deduzir e identificar a norma aplicada ao caso concreto:

 



Olhando ao Código Penal, o ordenamento define pena de prisão de 8 a 16 anos 
para aqueles que matam outros. No entanto, se o A tiver demonstrado especial 
perversidade ou censorabilidade - e são atribuídos exemplos - a pena agrava-se, 
passando a ser de 12 a 25 anos; e a resolução complica-se. Ou, então, se se tratar 
de homicídio privilegiado, onde algo pode aligeirar a culpa de A, falamos já de 1 a 
5 anos de pena, ao invés de de 8-16, ou mesmo de 12-25. 

Logo, encontrar a parte relevante dentro da fonte não é o essencial, uma vez que 
todos os casos têm pequenas nuances específicas, mas sim o trabalho que sobre 
esta é feito. A norma diz - Quem matar outro, encontra-se sujeito a esta pena de 
prisão -, não diz que se A matar o B, fica sujeito a X, porque uma norma é, sempre, 
descrita em termos gerais e abstratos, e cabe-me a mim aplica-la a casos 
específicos. O meu trabalho é de comprovar que A matou o B e que, pelo facto de 
ter praticado este ato, deve ficar sujeito a uma pena de 8 a 16, fixando um período 
concreto dentro desse intervalo, obedecendo aos critérios que o Código Penal 
atribui relativos à fixação de penas.

- E quanto ao desamparo dos filhos que a morte causa?

É um problema do Direito Civil, resolvo com o Código Civil. “Aquele que com dolo 
ou mera culpa violar o direito de outrém (…) fica obrigado a indemnizar”. Quem 
matar outra pessoa, fica obrigado a reparar os danos dos que vêem o seu direito 
violado, ficando obrigado a indemnizar. Passo a obrigar o A a indemnizar os filhos 
de B. A solução do caso concreto pressupõe sempre uma individualização - 
da norma retiro a resolução do caso em causa. Pressupõe ainda a violação ilícita, 
o que implica que não possa ser aplicado, nunca, nenhum tipo de auto-tutela que , 
ao justificar o ato, lhe retire a carga negativa da ilicitude. 

Se A actuou em legítima defesa ao matar B, então não se lhe pode ser aplicada a 
consequência associada à violação ilícita do bem VIDA. Se o caso não satisfizer 
todas as condições da norma, então a consequência é o não acatamento da 
consequência suposta na generalidade.  

EXEMPLO: Crime de atentado ambiental. Ora, se é crime, então é tratado no 
Código Penal. Mas este tipo de crime não está no Código Penal, porque é 
legislado por legislação extravagante. Nem sempre a norma é proveniente da fonte 
primeiramente assumida. A determinação da norma aplicável consome a aplicação 
da norma relevante - só sei qual é a norma relevante, quando vir qual é a norma 
aplicável. Aquilo que, em última instância, procuro é a norma. 

O jurista deve 1) procurar encontrar a fonte, para saber trabalhar sobre essas 
normas, no sentido de 2) identificar correctamente os critérios de decisão que o 
ordenamento jurídico quer ver aplicado; e para 3) aplicar corretamente esses 
critérios de decisão. A TEORIA DA NORMA JURÍDICA é o método que devemos 
usar para dar estes três passos, ainda que estes três passos não devam ser 

 



aplicados indistinta e indiferenciadamente em todos os ramos do Direito, onde 
alguns devem apontar uma metodologia própria.

É quando verificamos que o ordenamento jurídico não providencia resposta para 
uma certa questão, que tem necessariamente que ter uma resposta para que não 
exista uma ruptura no ordenamento jurídico, que estamos perante uma LACUNA. A 
TNJ aborda também a questão da integração de lacunas.

• Estrutura da Norma 

As normas compõem-se de previsão e de estatuição. A previsão corresponde 
à descrição abstrata da norma e a estatuição corresponde à consequência 
que advém da violação da mesma. A um facto associa-se uma determinada 
consequência.

- Previsão: É o antecedente. A norma implica sempre a descrição de uma 
circunstância actual, feita em termos gerais e abstratos, que permite que um 
conjunto indeterminado de situações, em que podem estar envolvidas um 
conjunto indeterminado de pessoas, encontrem nela a sua solução. A forma 
como está construída a previsão muda de caso para caso. O juízo de 
correspondência entre situações concretas da vida e o caso concreto faz-se 
sempre. 

- Estatuição: São os efeitos jurídicos que advêm das tais situações de facto/de 
vida, quando as mesmas se verificam - é aquilo que se passa a revestir de teor/
relevância jurídica;

EXEMPLO: Todos os maiores de 18 ano detêm maioridade. Previsão: Têm que ter 
18 anos. Estatuição: Maioridade.

Art181º do Código Penal tenho uma previsão muito simples, qualquer um pode 
aplicá-la, não e de difícil compreensão.
Questões que se prendem com o Artigo483º/1 - O que significa violar? Qual é o 
direito de outrem? O que é dolo ou mera culpa? - Escrito de uma forma muitíssimo 
mais complexa, só um jurista o saberia aplicar e interpretar

Preciso de duas pessoas - A e B - e que A mate B. Se isto acontecer, o artigo181º 
do Código Penal é satisfeito. Já a verificação dos elementos que releva o 
artigo483º do Código Civil é muito mais complexa, sendo que ‘dolo’ é um conceito 
jurídico - logo, nem todos sabem encontrar os elementos para satisfazer a 
aplicação do Art483º.

Temos que comparar a enunciação geral ao caso concreto, para ver se este 
problema satisfaz todas as condições necessárias para que seja possível 
preencher aquela previsão legal. Identificando a norma provavelmente aplicável, 

 



sabemos listar os elementos que a compõem para analisar se todos se encontram 
verificados.  

• INTERPRETAÇÃO DA LEI 

A interpretação da lei está descrita no artigo 9º do Código Civil.

Artigo 9º 
(Interpretação da lei) 

1. A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o 
pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias 
em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada.  
2. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra 
da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.  
3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados. 

O art9º/1 e 2 são diretivas restritas a respeitar, vinculativas e mandatórias. Já o 
art9º/3 é uma norma de presunção, na medida em que este número diz, 
simplificadamente - ‘parte do principio que é assim, mas mantém o espirito aberto 
para que não o seja’. Defende que se parta de um sentido conhecido, para ir 
desvendar sentidos desconhecidos. Contudo, esta dedução inicial de que o 
legislador está correto não implica que a letra não possa ser contrariada por outros 
elementos interpretativos, e o legislador pode, efetivamente, ter-se expressado em 
termos inadequados. 

Interpretar a lei é determinar a solução que a lei aponta para um determinado 
problema com o qual nos deparemos. Assumimos que uma determinada lei tem a 
solução para o problema que estamos a analisar, logo, cabe-nos encontrar o 
sentido que a lei atribui a esse mesmo problema. 

O artigo 9º faz referência a um conjunto de critérios que devem ser tomados em 
consideração aquando da interpretação da lei (o elemento literal - texto - + 
elementos lógicos). O nosso trabalho enquanto juristas é conjugar todos estes 
elementos por forma a descobrir o verdadeiro sentido da norma. A interpretação da 
lei pressupõe que se evoquem todos os elementos que, de acordo com o art9º, 
são, de facto, relevantes para a interpretação, não se podendo excluir nenhum, à 
partida.  

- Quais os elementos a considerar? 

1. Antes de mais, O ELEMENTO LlTERAL, isto é, as palavras em que a lei se 
expressa: Logo, o primeiro elemento a relevar é o sentido que resulta do texto 
literalmente interpretado. A primeira função do elemento literal deve ser a de 
constituir o ponto de partida, sendo que é a partir deste que interpretamos o 
texto. Nem sempre chegamos à conclusão de que a lei interpretada 
corresponde à leitura literal da norma, ainda que possa, efetivamente, 

 



acontecer. A literalidade não é suficiente, temos sempre que ter em conta a 
interpretação. 

A lei é o ponto de partida e, simultaneamente, é o limite do sentido possível da 
norma. O sentido atribuído à norma tem que ter o mínimo de correspondência ao 
elemento literal, que nunca pode ser desconsiderado - o sentido encontrado tem 
que ser um dos sentidos possíveis da letra da norma. Se não for possível fazer 
uma correspondência entre o sentido dado à norma e o seu texto, então a 
interpretação não é possível, afastando a interpretação ab-rogante, onde há uma 
desconsideração pela letra, ou seja, se a forma como a lei em causa se aplicar ao 
caso concreto não estiver abrigada dentro da letra da lei, então nem sequer vale 
interpretação. 
  
Mesmo a interpretação corretiva - que corrige o texto da norma, em casos de falta 
de clareza ou de erro gramatical do legislador - ainda assim não desconsidera a 
letra, pelo contrário, opera sobre ela, tornando-a apenas mais perfeita. 

O professor Batista Machado defende que a letra tem, ainda, uma função de “dar 
um mais forte apoio àquele dos sentidos da interpretação que melhor condiga com 
o sentido natural das expressões utilizadas”. Quando me deparo com a letra 
assumo, à partida, que por defeito, se os outros elementos não me convencerem 
do contrário, a lei corresponde ao sentido literal. Isto é, partimos do pressuposto 
que o legislador se expressou bem, ou seja, que escolheu as melhores palavras 
para passar a mensagem que queria.  

2. ELEMENTOS LÓGICOS - elemento sistemático, elemento histórico e 
elemento racional ou teleológico: a escolha entre os diversos sentidos da lei dá-
se na medida dos elementos lógicos.  

• Elementos históricos: a lei é sempre um produto da sociedade no momento em 
que é redigida, logo, não pode ser abstraída do seu contexto; 
• Vou chamar à coação a história da lei, ou seja, ocasio legis, que corresponde 

às circunstâncias em que a lei foi elaborada ou aprovada, uma vez que as leis 
não surgem desvinculadas do circunstancialismo da sua aprovação, sendo 
que estas circunstâncias podem até ajudar a uma melhor interpretação da 
norma. Devo ser capaz de colocar a lei no tempo em que apareceu.  

• Exemplo: Código Civil foi redigido em 1966, que traduz uma mentalidade e 
uma visão da sociedade da década de sessenta do século passado, que 
se nota até na figura do pater familiae; 

• Antecedentes legislativos: há certas leis que sofrem trabalhos preparatórios 
muitíssimo prolongados, que nos indicam o porquê de se ter optado por um 
determinado sentido da norma, ao invés de um outro. Quando olho para um 
preâmbulo e entendo o propósito do legislador, compreendo muito melhor o 
sentido que lhe quis dar; 

• Existem leis que surgem para responder a problemas concretos, e o 
conhecimento dos problemas que então eram enfrentados e que o legislador 
visava resolver, é muito relevante para entender o fundamento da norma. 

 



Exemplo: produção legislativa no sentido de regulamentar a vida com a 
introdução de um contexto nunca antes vivido, o Coronavírus; 

A sobrevalorização da história pode conduzir à tendência historística e subjetivsta 
da interpretação da lei, uma vez que nos pode levar a acreditar que a interpretação 
da lei deve passar por reconstituir o cenário histórico em causa na altura. A 
interpretação não deve ser muito historicista ou subjetivista. O que eu vou 
reconstituir é o espirito subjacente à lei, não o contexto objetivo em si - relevo as 
condições específicas do tempo, para melhor entender o sentido que se pretendeu 
atribuir à lei, isto é, deve haver um equilíbrio entre os elementos passados e as 
condições atuais.  

Uma lei só tem sentido quando integrada num ordenamento vivo, segundo o Prof. 
Antunes Varela, logo, o sentido que uma norma vai ter, vai mudando ao longo do 
tempo e conforme as circunstâncias envolventes. Uma mesma norma ao longo do 
tempo vai tendo concretizações diferentes e deve ser interpretada de acordo com o 
contexto concreto do prisma segundo o qual se está a analisar, nunca numa visão 
atualista. Quando uma lei surge autonomiza-se do seu autor e para efeitos 
interpretativos devemos assumir isto mesmo - a lei existe para além do seu 
legislador. Nunca deve ser feita uma leitura atualista da lei. 

• Elemento sistemático: este elemento indica que, para além da lei dever ser 
interpretada no contexto histórico-social, deve também ser interpretada em 
atenção à sua integração no sistema jurídico. O ordenamento jurídico é um 
todo que se quer coerente, e se ele se quer coerente, então a norma deve ser 
interpretada em termos que contribuam para essa coerência, ou seja, deve 
ser interpretada à luz da jurisdição da qual faz parte. Tenho que entender de 
que forma a integração no seu ambiente contribui para a formação do seu 
sentido.  

Exemplos:  

#1  A circunstância de uma disposição legal estar integrada num diploma e não 
noutro, é algo a ponderar quando determino o seu sentido, porque devo assumir 
que a integração sistemática da norma não é aleatória. Do simples facto do 
legislador ter integrado a norma num determinado diploma resulta uma 
consequência jurídica.  

#2   As fontes têm uma hierarquia, e se tiver uma norma inferior com dois sentidos, 
um conforme e o outro contra a Constituição, vou adotar claramente o sentido 
conforme a constituição, porque só esse sentido permite a coerência da ordem 
jurídica. 

#3 Se tiver uma norma que possa adotar dois sentidos, e um deles for maximizar 
um determinado princípio, é esse o que vou escolher, porque contribui para a 
maximização de um princípio jurídico. 

 



• Elemento teleologico (ratio legis): as normas legais têm um determinado 
fim, não são aprovadas, nem estão em vigor por acaso. Devo conhecer qual 
o fim, para que a interpretação da norma seja coerente com o fim, isto é, 
devo dar à norma um sentido que permita a persecução deste mesmo fim. A  
interpretação que da norma é feita deve permitir que o fim se concretize na 
máxima extensão possível. 

O sentido da norma é um produto então, numa primeira fase, da letra, mas, mais 
tarde, dos elementos lógicos, que ajudam no despiste dos diversos sentidos da 
norma. É mediante a ponderação de todos estes elementos que eu seleciono o 
sentido a atribuir a uma determinada norma.  

Assim… 

- O sentido último da disposição pode ser igual à letra: interpretação literal/
declarativa. Medindo todos os elementos chego à conclusão de que a norma 
tem o sentido para que a letra inicialmente apontou; 

- O sentido da norma foi além da letra, quando o legislador disse mais do que o 
que pretendia: interpretação restritiva; 

- A letra fica aquém do espírito, quando o legislador quis dizer mais do que 
aquilo que disse e a abrangência devia ser mais extensa: interpretação 
extensiva; 

Sobre os elementos lógicos não existe qualquer hierarquia, devemos chamá-los a 
todos e atribuir a todos a mesma relevância, ainda que se possa chegar à 
conclusão de que para um determinado caso, um determinado elemento pesa mais 
do que outro. 

Artigo 9º 

3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados. 

Na interpretação normativa, devemos sempre presumir “que o legislador 
consagrou as soluções mais acertadas” - presunção do legislador ideal. Quase 
que devemos pensar o legislador como perfeito, assumindo as suas soluções 
como as mais adequadas. 

Para o Prof Batista Machado, “soluções mais acertadas” são as mais justas, 
corretas e adequadas. Devemos partir do pressuposto de racionalidade do 
legislador, que deve propor o sentido que melhor corresponde ao sistema, ao fim 
em vista e mais coerente com o contexto em que se integra. À partida a 
interpretação que fazemos da lei deve contribuir para que a solução que 
encontramos seja justa. 

 



Às vezes, e com base nos outros elementos interpretativos, podemos chegar à 
conclusão que o legislador não consagrou a solução mais acertada, nem utilizou 
os termos certos, contudo, devemos partir, desde o início, da crença que o 
legislador se expressou bem e pensou bem na solução. 

A maioria das referências do Art9º/3 do Código Civil servem para afastar certas 
interpretações menos imediatas ou evidentes - “essa interpretação é tão absurda, 
que nenhum legislador racional a pensaria” - , quase nunca para as fundamentar. 
Este critério serve mais para afastar uma determinada interpretação, do que para a 
legitimar.  

- Há quem diga que só devo recorrer aos critérios do Art9º/3 em última 
circunstância, devo fazer a interpretação pelo Art9º/1 e Art9º/2 - elemento literal 
e lógico - e só depois, se restar alguma duvida, vou ao número três para dirimir 
essa mesma dúvida.  

- Há também quem diga que o Art9º/3 é um elemento de apoio, não de dirimição 
de conflitos remanescentes. O Art9º/3 não me dá uma solução final, mas sim um 
auxílio que não prescinde do teste, mas que pode a qualquer momento ser 
usado - não preciso de ter uma dúvida insanável, basta não fundamentar nada 
unicamente com este critério. 

- Interpretação em sentido amplo:  Interpretação + Integração de lacunas; 
- Interpretação em sentido estrito: Interpretação; 

• INTEGRAÇÃO DAS LACUNAS DA LEI 

Quando o Artigo 9º do Código Civil não é suficiente para aplicar ao 
caso, chego à integração, servindo-me do Artigo 10º.

Se o ordenamento jurídico é um sistema, tende para a completude, isto é, deve 
poder responder a todos os problemas que possam surgir. Se um problema carece 
de solução jurídica (se nem mesmo a interpretação extensiva permite chegar a 
uma solução para aquele caso), ou seja, tem uma lacuna, o ordenamento jurídico 
deve resolver esta situação, através de mecanismos de integração das lacunas. 

Lacuna corresponde a uma omissão, que o legislador não previu, e que exige 
uma solução. Só existem lacunas quando à omissão estiver associada uma 
necessidade urgente de cobrir, ou seja, exige uma incompletude contrária ao 
direito vigente, por corresponder a falta de regulamentação que a ordem jurídica 
exige que exista. Há aspetos da nossa vida sobre os quais não há legislação, e 
vivemos bem assim - neste caso, não se trata de uma lacuna, porque é irrelevante 
para o Direito. Estas lacunas implicam, necessariamente, falta, sim, mas também 
necessidade de suprir essa falta.

A integração de lacunas faz-se mediante três critérios: 

 



- Analogia: Método de identificação/integração de lacunas. Quando verifico que 
um caso é omisso, tenho que ver também se o ordenamento jurídico para este 
caso exigiria solução. Logo, se o ordenamento encontrou solução para um caso 
semelhante a este, é porque efetivamente exige solução. Exigindo necessidade 
de resposta por parte do ordenamento jurídico (verificada por existir previsão 
legal para um caso semelhante), então já não estamos perante uma simples 
omissão, mas sim uma lacuna. O legislador pretende que às situações 
semelhantes nós apliquemos situações semelhantes, e subjacente está a ideia 
de que devemos partir do princípio de que se o legislador tivesse previsto as 
diferentes situações, teria procurado uma coerência nas soluções, procurando 
tratar de forma igual o que fosse igual. Se encontrarmos solução prevista para 
caso análogo, transpomos essa situação para o caso com que nos confrontamos 
- JURIS / LEGIS;

- Criação da norma que o próprio interprete criaria se houvesse que legislar dentro 
do espírito do sistema;

A situação A e B são semelhantes em contornos. Se existe previsão legal para a 
situação A, mas não para a B, têm que ser aplicados os mesmos critérios de 
resolução do conflito.
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A interpretação distingue-se da integração de lacunas porque o que procuramos é 
o sentido dos preceitos legais. Já a integração é uma atividade de descobrir uma 
solução que não se encontra em nenhum preceito legal. A lei refere-se a estas 
situações no artigo 10º do Código Civil. Na integração a atividade que 
empreendemos é uma atividade destinada a descobrir uma solução que não 
encontra em nenhum preceito legal, devidamente interpretado, consagração. Para 
estarmos perante uma lacuna temos que estar perante um caso omisso para o 
qual a lei não tenha resposta.

Artigo 10º 
(Integração das lacunas da lei) 

    1. Os casos que a lei não preveja são regulados segundo a norma aplicável aos casos 
análogos. 
    2. Há analogia sempre que no caso omisso procedam as razões justificativas da 
regulamentação do caso previsto na lei. 
       3. Na falta de caso análogo, a situação é resolvida segundo a norma que o próprio 
intérprete criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema. 

 



Notas sobre este artigo:

• “Os casos que a lei não preveja” - Aqui há que fazer uma interpretação extensiva, 
sendo que não se trata só a lei em si que não tem resposta, é lei no sentido 
amplo, logo, melhor seria dizer nenhuma fonte de direito;

• Não basta que a lei não preveja solução, uma vez que nem todas as omissões 
são relevantes para que a lacuna seja relevante, na medida em que é necessário 
que a omissão corresponda uma situação de ruptura normativa, é necessário que 
seja observável que, sem a solução, o sistema jurídico não esteja completo - a 
existência da omissão é a base da existência da lacuna, mas não é suficiente;

- Para sabermos distinguir uma omissão de uma lacuna, temos que ter 
algum tipo de metodologia jurídica;

• A lacuna só começa onde a interpretação em sentido estrito acaba. Só é lacuna 
quando eu não consigo identificar a norma aplicável usando os critérios do 
artigo 9º do Código Civil. Se eu o conseguir fazer, com efeito, nunca chego ao 
art10º do Código Civil porque não tenho uma lacuna;

A integração de lacunas não se confunde com a interpretação extensiva, porque 
esta última resulta da circunstância de eu atribuir a um preceito legal, um sentido 
que vai para além da letra, ainda no âmbito do artigo 9º. Há uma relação 
sucedânea, na medida em que só passo para a integração de lacunas, se a 
interpretação em sentido estrito não me der a norma.

- Porque existem lacunas?

1. A lacuna é uma consequência normal da imperfeição humana, isto é, de nós 
não conseguirmos prever tudo o que num futuro pode vir a acontecer. Ficarão 
sempre casos por regular, logo, casos omissos que exigirão previsão que não 
têm, e é por isto que, por vezes, na base da lacuna está um problema de falta 
de previsão;

2. A realidade social mudou, e passou a ter problemas novos que exigem 
respostas novas com as quais o legislador não contou - se a realidade vai à 
frente da lei, enquanto a lei não acompanhar a realidade é o legislador que com 
recurso ao artigo 10º temos que encontrar uma solução para o problema novo;

3. Por opção do legislador de não revelar uma determinada matéria. Ele até pode 
ter previsto aquela mesma situação, não tendo sido surpreendido pela 

 



evolução da realidade. Ele pode, simplesmente, ter pensado que era prematuro 
legislar sobre esse tema, não legislando imediatamente. Aqui, a falta de 
solução corresponde a uma opção do legislador. Contudo, é necessário esta 
escolha ser fundamentada por outras razões que não só o juízo de irrelevância 
daquele problema, porque tendo só este juízo por base (não é relevante o 
suficiente para ter previsão legal), não estamos perante uma lacuna, mas sim 
perante uma omissão;

4. Contradição insanável de normas, que ocorre quando existem duas normas, 
potencialmente aplicáveis ao mesmo caso, contraditórias entre si, e nós, por 
nenhuma forma (nem mesmo pela integração ou interpretação) conseguimos 
sanar essa mesma contradição - as normas, então, anulam-se mutuamente e 
surge uma lacuna;

Por Exemplo: União de facto. Sempre existiu, mesmo quando não tínhamos uma 
lei que se reportasse a esta questão. Várias famílias estavam fundamentadas 
numa união de facto e o legislador da altura sabia do assunto. No entanto, o 
legislador optou por não legislar imediatamente sobre o assunto, porque a 
sociedade não tinha ainda casos suficientes ou desenvolvimento suficiente para 
que se justificasse. Passou a ter resposta legal quando, efetivamente, o número de 
casos passou a ser tão gritante, e o grau de maturidade da sociedade se 
demonstrou suficiente para justificar que, finalmente, o legislador tratasse o 
assunto;

• Critérios para a integração de lacunas da lei

- Recurso à analogia: o legislador pretende que às situações semelhantes 
apliquemos soluções semelhantes, e subjacente está a ideia de que devemos 
partir do princípio de que o legislador, se tivesse previsto as diferentes situações, 
teria procurado uma coerência nas soluções, procurando tratar de forma igual o 
que fosse igual;

Só se a analogia não for suficiente para dar resposta, é que há recurso à:
- Criação da norma que o próprio interprete criaria se houvesse que legislar dentro 
do espírito do sistema;

ANALOGIA 

O juízo de analogia pressupõe um juízo de abstração das diferenças para valorizar 
o que é comum, valorizar o que é semelhante. O que deve ser comum são “as 
razões justificativas da regulamentação do caso previsto na lei”, o que implica que: 

• Haja identidade entre o problema com que estamos confrontados e o que o 
legislador enfrentou;

 



• Que as razões que levaram o legislador a dar solução a esse problema sejam 
igualmente procedentes na situação com que estamos confrontados, ou seja, os 
interesses em causa hão-de ser substancialmente semelhantes e hão-de 
reclamar uma idêntica ponderação;

Ora, o pressuposto é que somos capazes de nos abstrair das diferenças para 
encontrar o que tem que ser comum - as razões identificativas da solução.

DOIS TIPOS DE ANALOGIA, separadas através do nível de abstração que cada 
uma pressupõe para encontrar a norma aplicável: 

• Analogia Legis: Analogia direta. Estou perante uma situação omissa, e 
identifico um preceito legal que regula uma situação análoga, logo, o juízo de 
analogia é feito com base numa situação concreta que o próprio legislador previu 
(Situação Omissa ———— Situação Prevista, com as mesmas razões 
justificativas);

• Analogia Juris: Não existe uma situação concreta análoga prevista pelo 
legislador. Tenho, sim, diferentes situações parecidas, que o legislador foi 
regulando, mesmo que de forma nem sempre inteiramente coincidente, mas 
tomando sempre por base o mesmo princípio geral. A partir dessas soluções 
individuais, é que deduzo a existência de um princípio geral (cuja afirmação 
assenta em razões justificativas comuns à situação omissa) com o qual vou 
resolver o caso omisso. À falta de norma, recorre-se aos princípios gerais de 
Direito - ex: em todos os casos de homicídio, a solução deve ter por base a ideia 
de que é contra a ordem matar;
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Hierarquia de métodos para integrar lacunas:

1. Analogia legis 2. Analogia juris 3. Norma que o legislador criaria

Se o legislador não der ao intérprete nenhum apoio que, mesmo em analogia, o 
intérprete pudesse utilizar, então permite-se que o interprete crie a própria norma. 
Porém, não pode ser criada em função do juízo individual do intérprete, tem que 
ser elaborada em função do “espírito do sistema”, tem que se ficcionar a vontade 
do legislador. Não se podem criar normas específicas para o caso a considerar, 
têm que ser abstratas e gerais, para poderem abarcar diversos casos concretos. O 
intérprete tem que encontrar uma solução coerente com o sistema.

TIPOS DE INTERPRETAÇÃO

 



• Interpretação Autêntica: corresponde à determinação do sentido de uma norma, 
que nos é dado pelo seu próprio autor (por uma fonte com nível hierárquico igual 
ou superior à norma interpretada). Retira liberdade ao intérprete para interpretar 
a norma interpretada, uma vez que, agora, o intérprete, deve seguir as diretivas 
do autor, que aponta o sentido principal da norma interpretada. A interpretação 
agora é feita mediante uma norma que a esclarece. Integra-se na lei interpretada 
e tem efeitos retroativos;

EXEMPLO: L1: o incapaz não pode ter responsabilidade pelos danos que 
causa (inimputabilidade). Mas quem está, efetivamente, sujeito a ser 
considerado ‘incapaz´ segundo L1 - o que significa incapaz, neste caso? Surgem 
várias interpretações. Devemos, portanto, fazer uma interpretação restritiva, uma 
vez que, por exemplo, se pensarmos bem, as pessoas com 17 anos são 
juridicamente incapazes, por não estarem legalmente susceptíveis a serem 
responsabilizadas, mas não se encaixam aqui porque têm consciência das suas 
ações e do certo ou errado. Logo, o legislador usou um conceito demasiado vago, 
sendo que pretendia referir-se a um grupo mais restrito. Então, depois de uma 
confusão imensa de quem são ou não os ‘incapazes’, o legislador vinha esclarecer 
que o que se entende por ‘incapazes’ são os menores de 8 anos. Mesmo que mais 
tarde se debata onde entram os indivíduos com anomalias mentais, mesmo com 
mais de 8 anos, e entendamos que o legislador não se debruçou sobre tudo, 
deixando aspetos por legislar, como foi o próprio legislador a esclarecer o sentido, 
o artigo9º é ignorado. 

• Interpretação Jurisprudencial: A interpretação jurisprudencial é feita pelos 
tribunais – a sua força depende da força que a decisão do tribunal tem. Se 
conforme é usual a decisão se destinar a produzir efeitos para o caso concreto e 
apenas tiver força neste, a interpretação que o tribunal tenha feito apenas tem 
força persuasiva. O que podemos dizer é que se o tribunal decidiu daquela forma 
o sentido da norma, à partida terá decidido bem. Há força que excede o caso 
concreto, e nesses casos a interpretação no sentido que é dado à norma passa a 
valer com a força que o tribunal tem (a interpretação que é dada à norma passa a 
valer com a interpretação que o tribunal tem). É importante saber se 
consideramos a jurisprudência como fonte de direito ou não, por forma a 
entender se a interpretação feita pelos tribunais fixa um sentido de adoção 
vinculativa;

• Interpretação doutrinal: Sugestões do sentido da norma apontado pelos doutores 
do direito. Vale como mero argumento persuasivo;

• Interpretação declarativa: Quando o sentido da norma é plenamente igual à 
letra;

• Interpretação lógica: Aqui, por mera dedução lógica, nós podemos retirar 
outros sentidos, compreender melhor o sentido da norma, ou compreender 

 



melhor o objetivo e alcance que a norma visa ter. Estamos perante este tipo 
de interpretação, quando alcançamos um sentido para a norma através do 
método normal, com a especificidade de ser via argumentos estritamente de 
natureza lógica. São eles:

• Argumento à contrario: Se um legislador diz especificamente DIA, será 
legitimo deduzir que ele não quis, com isso, dizer NOITE, isto é, ao dizer 
especificamente algo, este não quis dizer o seu pleno contrário, e assim 
conseguimos completar o sentido da norma. Este argumento pode levar ao 
erro de achar que o legislador criou uma norma especial, que só se aplica 
na situação por ele especificada. Nunca devemos usar este argumento 
sozinho, ele constitui um mero indicativo - se um legislador, para uma 
situação particular, criou uma solução particular, então é porque ele queria 
que ela fosse apenas aplicada a este caso. Temos, sempre, de testar se 
este sentido, conseguido através deste argumento, está correto ou não;

EXEMPLO: Hoje surgia uma norma que dizia que quem teve contacto com 
pessoas infetadas pelo Coronavírus pode ficar em casa por um período de até 3 
semanas. Imaginemos que uma determinada pessoa tinha estado em contacto 
com uma pessoa doente, que tivesse um outro vírus, podia ficar também em casa? 
Não. Neste caso, o legislador teve o cuidado de criar uma norma que especifica 
um regime sobre esta doença em concreto, logo, só esta importa, não qualquer 
outra, ainda que possa ter contornos semelhantes. 

• Argumento segundo o qual… a norma que permite um fim, tem, 
necessariamente, de permitir um meio para chegar a esse fim:

EXEMPLO: Existe uma norma que diz que nas áreas onde existem árvores, as 
pessoas devem cortá-las para evitar os incêndios na época de verão. Imaginemos 
que esta mesma norma define que os vizinhos podem ir eles cortar, caso o 
proprietário do terreno não o fizer, sendo, depois, reembolsados por este último. 
Ora, no seguimento disto, um determinado vizinho olha para um terreno que 
pertence ao seu vizinho, e ocupa-o com maquinaria e trabalhadores durante uma 
semana para fazer a limpeza, e o proprietário invoca que ele violou o seu direito de 
propriedade. No entanto, esta alegação não vale de nada, uma vez que, como o 
legislador permitiu um fim, permitiu também, consequentemente, a utilização dos 
meios necessários para o alcançar, logo, o indivíduo que decidiu ir fazer a limpeza 
do terreno do vizinho, tem o seu ato autorizado;

• A minori, ad minus: Quem não pode o menos, não pode o mais. Ou 
seja, quando uma norma trata um determinado limite mínimo, 
qualquer coisa que o exceda a mais, está igualmente coberta pela 
norma. 

 



EXEMPLO: Por questões de saúde pública, o governo definiu imensas 
medidas para contenção da infecção, sendo uma delas a proibição dos 
eventos que concentrassem a partir de 5000 pessoas. Daqui se depreende 
que, se eventos com 5 000 estão proibidos, então os com 10000 pessoas, 
estão-no igualmente;

• A maiori, ad minus:  Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, 
aqui, partindo do exemplo anterior, então os eventos com menos 
participantes do que 5000 também são permitidos. Por maioria de 
razão, podiam ser eventos com 3000, 2000, 4000, sendo que estas 
outras situações significam menos em relação ao mais que ele já 
permitiu;

• Redução teleológica: Não é mais do que uma modalidade de interpretação 
restritiva, ou seja, é uma das formas de nós atribuirmos a uma determinada 
norma um alcance mais restrito do que a sua letra, tendo como característica a 
sobre-valorização do elemento teológico da interpretação. A ponderação dos 
objetivos que o legislador pretendeu atingir com a norma é um elemento 
fundamental no processo de interpretação, justificando a limitação do sentido da 
norma (restrição teleológica) - pegamos no sentido da norma e restringimo-la de 
forma a que esta apenas albergue o necessário para realizar plenamente os 
objetivos da norma, descartando aplicações inúteis;

(no fundo, não passa de interpretação restritiva, mas tem a especificidade de dar mais ênfase ao elemento teleológico) 

EXEMPLO: Hipoteticamente, o Corona era perigoso só para as pessoas de idade. 
Preocupado com os idosos, o legislador vem dizer que os prestadores de cuidados 
de saúde devem respeitar determinadas regras, que visam a proteção daqueles  
que se encontram em risco. Nós podíamos pensar “Então e uma clínica pediátrica 
que só tem crianças, tem na mesma de adotar esta norma? Eles são prestadores 
de cuidados de saúde!” Logo, segundo a letra presumiríamos que sim, mas 
olhando para o objetivo da norma, entendemos que os objetivos que o legislador 
pretendia alcançar com a lei são plenamente alcançados, não impondo assim 
escusadamente aos prestadores de cuidados médicos a crianças, que cumpram, 
também, estas normas de segurança.

Devemos, sempre, ler as leis à luz das normas que lhes são hierarquicamente 
superiores. Fala-se da interpretação conforme a Constituição, que quer 
dizer precisamente que devemos procurar um sentido que seja conforme à 
Constituição. Mas este princípio não se esgota na interpretação conforme à 
Constituição. Quais são as consequências desta necessidade de leitura 
conforme as fontes superiores e inferiores? Fundamentalmente duas:

 



• Primeira: Se estamos a interpretar uma determinada norma, chegamos 
à conclusão de que ela, pela ponderação dos elementos do artigo 9º, 
pode ter dois sentidos possíveis, mas se um desses sentidos é 
conforme a Constituição e o outro não, temos necessariamente que 
adotar o sentido conforme a Constituição. Esta consequência não deve 
só atuar a posteriori, pois em rigor, os valores que emergem das fontes 
superiores inspiram todo o processo interpretativo e todo este deve ser 
norteado pela ideia de que os elementos que estão referidos no artigo 9º 
do Código Civil;

• Segunda: As fontes inferiores na lógica do ordenamento jurídico são 
instrumentais em relação às superiores, as fontes inferiores visam 
desenvolver/regulamentar e a sua interpretação deve ser feita como 
forma de maximizar as fontes superiores. A lógica da interpretação 
conforme não visa apenas evitar contradições, mas também potenciar a 
harmonia - ex: lei 74/98 deve desenvolver o artigo 119º;

EXEMPLO: Uma nova norma diz que as pessoas economicamente mais 
desfavorecidas, se querem ou precisam de ir a tribunal devem ser 
financeiramente apoiadas pelo Estado para o poder fazer. Pretende-se 
que a situação económica não seja um entrave ao acesso ao Direito e à 
Justiça. Imaginemos que a norma dizia que todas as pessoas em 
situações economicamente desfavorecidas têm isenção de custos no 
tribunal. No entanto, custos no tribunal pode significar muita coisa (taxas 
ao tribunal, o que tenho de pagar a um advogado para me defender, 
etc.). Se eu chegasse a este dilema interpretativo, o que é que eu teria 
de fazer? De acordo com a Constituição, não me restaria nenhuma 
outra alternativa que não a última, pela simples razão de que a 
existência dos advogados é obrigatória, temos de ter advogados, não 
somos nós que escolhemos, porque há situações em que não nos 
sabemos defender. Se fosse apenas isento do pagamento das taxas e 
tivesse de pagar o advogado e a pessoa não conseguisse, isto seria 
uma barreira ao acesso ao Direito e à Justiça. Logo conforme a 
constituição, desvendamos imediatamente o sentido desta norma nesta 
situação. 

Imaginemos que neste mesmo exemplo, o advogado desta pessoa entende 
que a melhor maneira de resolver o seu problema (definir o valor da 
indemnização após acidente) é recorrer a um perito. Será que os custos a isto 
associados estão incluídos nos custos do tribunal? Não seria contra a 

 



Constituição da Republica Portuguesa dizer que a assistência do Estado cobre 
apenas para aquilo que é essencial. Mas segundo a segunda consequência, 
devia estar incluído, com vista a maximizar os objetivos da fonte superior (na 
medida em que a norma que estamos a interpretar o permita);
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Interpretação no sentido lato: Integração de lacunas + Interpretação 

• Interpretação corretiva: Caracteriza-se por um determinado resultado do 
processo interpretativo. Aplicamos o método de interpretação que 
estudámos, isto é, partimos da metodologia de interpretação através dos 
elementos do Artigo 9º e chegamos à conclusão que, não obstante a 
presunção do Art9º/3 de que o legislador se expressou de forma adequada, 
chegamos à conclusão que o legislador, efetivamente, se expressou mal. 
Logo, a letra tem que ser objeto de uma interpretação corretiva, por forma a 
que a norma adote o sentido correto. Assenta na ideia de que nós 
trabalhamos com preceitos, aplicando as regras da interpretação e 
chegamos à conclusão de que o resultado da interpretação é um sentido 
que, à partida, não é coincidente com a forma como a lei se expressou - o 
sentido não corresponde à letra da lei por um lapso, e cabe ao interprete 
encontrar qual era o sentido suposto;

EXEMPLO: Imaginemos um diploma sobre o regime da responsabilidade civil, 
e a lei dizia que a responsabilidade se extingue ao fim de dois anos - Quem 
achar que tem o direito a pedir uma indemnização, deve fazê-lo no prazo de 
dois anos. E esse diploma tinha um complemento para efeitos de processos 
judiciais, que dizia que o juíz ao receber uma reclamação, tinha que, antes de 
mais, confirmar se ela tinha sido apresentada dentro do prazo de um ano: Se  
a reclamação fosse apresentada após o período de um ano, deveria ser 
recusada. Ora, aqui uma das normas faz referência a que o direito deve ser 
exercido no prazo de dois anos, e outra no prazo de um ano. Sendo as 
normas contraditórias e simultâneas, integrando o mesmo diploma legal até, 
não assumimos que exista uma revogação (não existe sucessão temporal), 
mas sim a necessidade de fazer uma leitura ab-rogante da norma, por 
ficarmos sem um prazo concreto previsto para o exercício deste direito, 
resultado da incompatibilidade das leis. Imaginemos, então, que por muito 
tempo, tínhamos testemunhado discussões relativamente ao prazo, e tinha-se 
definido um prazo de um ano. Consequentemente, assumiríamos que o 
legislador tinha pretendido a fixação do prazo de um ano, existindo um lapso. 

 



Não anulamos ambas as normas - logo exclui-se a interpretação ab-rogante -, 
ponderamos sim, o elemento histórico da interpretação, porque sabemos que 
o objetivo do legislador era visar, efetivamente, o prazo de um ano. 
Conseguindo demonstrar isto, abandona-se a interpretação ab-rogante e 
adota-se a interpretação corretiva

Esta modalidade da interpretação deve ser usada muito raramente, mas a 
verdade é que não existe, em princípio, nenhuma objecção incontornável para 
recorrer a esta interpretação se chegarmos à conclusão que esta é a melhor 
metodologia para encontrarmos o espírito da lei. Aqui, aceitamos um 
determinado preceito, e embora testando os limites do mesmo, por forma a 
corrigir a forma como a lei está expressa, o objetivo é atribuir ao preceito um 
conteúdo útil, ou seja, pretende-se ir à procura da solução razoável, 
assumindo que o preceito existe dentro da ordem jurídica.

• Interpretação ab-rogante: Aqui, manifestamente, estamos a ir contra uma 
indicação clara que o ordenamento jurídico nos dá. A interpretação ab-
rogante traduz-se na aplicação das regras metodológicas sobre a 
interpretação, que nos conduz à necessidade de desconsiderar um ou mais 
preceitos legais, ou seja, nos conduz à conclusão inevitável, de acordo com 
a qual não é possível dar um conteúdo útil a certos preceitos legais, logo, a 
única solução existente é apagá-los e partir para a resolução do problema 
como se eles não existissem, abrindo uma lacuna;

Aqui estamos perante normas que têm a mesma vocação de aplicação num 
caso concreto, mas que são, entre si, inconciliáveis. Quando para um mesmo 
problema há soluções contraditórias, que não conseguimos conciliar, temos 
que anular ambas, procurando uma nova solução dentro do espírito do 
sistema. Há que ter em atenção se uma não terá revogado a outra, por serem 
contraditórias, sendo que esta deverá ser, sempre, a nossa ideia inicial ao nos 
deparamos com normas com disposições contrárias e sucedâneas. 

Quando duas normas se sucedem no tempo, com disposições contraditórias e 
inconciliáveis, é provável que estejamos perante uma revogação, ao invés de 
uma interpretação ab-rogante. 

Esta interpretação contraria o Art9º/3, uma vez que pressupõe uma sobre-
valorização do intérprete sobre a lei. Aquilo que nos parece serem resultados 
que conduzem a uma interpretação ab-rogante, não é, na verdade, o resultado 
a que conduziria uma aplicação razoável da metodologia sobre os preceitos 

 



legais do Artigo9º. O Art9º/3 está em falência porque a presunção fundamental 
de que o legislador é razoável e se expressa de boa forma não existe neste 
caso, uma vez que o intérprete pode optar por, simplesmente, abrir uma 
lacuna, alegando que o legislador se expressou de forma contraditória. 

-17.03.2020

• Regras&Princípios

Quando pegamos numa norma do Código Penal como a que vimos na aula 
inicial que diz que quem pratica homicídio fica sujeito a pena de prisão, temos 
um enunciado linguístico do qual conseguimos deduzir uma regra - é proibido 
matar. Não confundimos a norma, a regra que deduzimos, com o enunciado. 

É fundamental saber distinguir um enunciado da regra que dele parte. Muitas 
vezes o enunciado está expresso, é escrito, muitas vezes não é escrito. No 
costume, por exemplo, não existe um enunciado explícito, temos, só, uma 
regra que parte da dedução que fazemos tendo por base o comportamento da 
sociedade. A fonte revela-nos um determinado enunciado e cabe-nos a nós 
deduzir daqui uma regra. 

Quando contrapomos a analogia legis à analogia iuris, recorremos aos 
princípios. Esse é o segundo passo que damos na integração de lacunas, 
pegamos num conjunto de regras, por forma a tentar encontrar um princípio 
jurídico que possamos aplicar ao caso concreto. 

A distinção entre regra jurídica e princípios jurídicos é este - o princípio é 
deduzido de uma regra, de maneira a encontrar uma regra geral.

Das regras deduzimos comportamentos específicos para momentos 
específicos, logo, tornam-se muito concretas, uma vez que apontam 
exatamente o que deve acontecer num determinado contexto. Assim, o que 
distingue as regras dos princípios é o facto dos princípios assentarem numa 
lógica de muito superior abstração, no sentido em que os princípios não têm 
por consequência imediata a imposição a determinadas pessoas de 
específicos deveres de comportamentos em situações concretas. São uma 
espécie de orientação geral, que na sua concretização prática pressupõe 
sempre a necessidade de serem mediados pela regra.  

 



Regras Jurídicas: Na sua aplicação prática, são concretas, têm uma 
orientação clara e específica.

Princípios: São o alicerce de um ordenamento jurídico, o início de todo o 
Direito num país, e caracterizam-se pela falta de resposta concreta para 
situações concretas, providenciando, apenas, uma orientação geral que se 
especificará e aplicará melhor, depois, a cada caso em concreto. Orientações 
valorativas gerais, que pressupõem a ponderação generalizada de um 
determinado valor num ordenamento jurídico.

Exemplo: princípio da autonomia privada, princípio in dubio pro reu - é nos 
princípios que encontramos a consagração ou a manifestação dos valores 
mais fundamentais numa ordem jurídica. 

Há princípios que, pela sua particular relevância, constituem a ordem pública 
interna. O ordenamento jurídico português não pode prescindir deles, impõem-
se no ordenamento jurídico português em todas e quaisquer situações que 
relevem do âmbito desse princípio. É de ordem pública interna quando o 
Direito português se aplica ao caso concreto. 

Existem também os princípios da ordem pública internacional, que é também 
ela constituída por determinados princípios que são estruturantes do seu 
ordenamento jurídico. Aqui, os princípios são aqueles de que o ordenamento 
jurídico português não está disposto a abdicar, mesmo quando são matérias 
que não reportam unicamente a Portugal, quando não é direito a aplicar.

Sempre que identificamos um valor que acompanha um número significativo 
de soluções concretas, temos um princípio (não matar, não roubar, não invadir 
propriedade). 

Os princípios são fundamentais em sede de interpretação, na medida em que 
já vimos que devíamos fazer a interpretação da norma em função do sistema, 
ou seja, em coerência com os princípios que regem o setor normativo em 
causa. Na dúvida, a interpretação da norma é feita em função dos princípios 
enunciados, da ponderação do elemento sistemático (que se estende, 
obviamente, muito para além dos princípios).

É fundamental conhecer os princípios e qual a relevância que devemos atribuir 
a cada um, na integração de lacunas e na interpretação. 

O princípio da liberdade de forma defende que, quando celebramos um 
contrato, independentemente da forma pela qual o expressamos, ao assumir 
uma obrigação, ficamos-lhe vinculados. Por exemplo, este princípio não tem 
carga valorativa inerente suficiente para que o tome como parte da ordem 
pública internacional, repelindo normas contrárias a ele que possam surgir. 
Neste caso, se o ordenamento internacional propuser uma norma distinta e 

 



oposta a ele, o ordenamento jurídico português conforma-se com esta 
solução, não necessitando de impôr a norma que internamente nele vigora. 
Não tem relevância jurídica suficiente para que o ordenamento jurídico, por 
recurso a ela, anule quaisquer outras opções.

Os princípios têm, também, uma função invalidante, na medida em que além 
do controlo que faz de cada um de nós, os princípios fazem também um 
controlo da atuação do poder legislativo. Em função da força que tenham 
podem, efetivamente, exercer uma função de controlo, seja sobre nós, seja 
sobre as fontes de Direito.

Os princípios da ordem publica internacional são os que revelam valores de 
que o ordenamento jurídico se fundamenta, qualquer que seja o Direito 
aplicável, o Direito português define aquele princípio como um limite 
inultrapassável, pelo que são também mais restritos. A sua carga valorativa 
inerente é tão estritamente essencial, que perante qualquer outro 
ordenamento, são eles que vigoram. O nosso ordenamento só não prescinde 
daquilo que é estritamente essencial, logo, o seu número é mais baixo.

- Será que toda a norma jurídica pressupõe uma sanção?

Na prática, sabemos que se a norma tem uma previsão, isto significa que a 
verificação dos pressupostos descritos na previsão da norma tem uma 
consequência, que não corresponde necessariamente a uma sanção. Uma 
norma jurídica para ser preferida tem que ter uma consequência tutelada pelo 
ordenamento jurídico, mas não existe necessariamente a ideia de que há uma 
sanção. A consequência que o ordenamento jurídico associa pode ser 
substancialmente distinta da imposição de um castigo. Existem três tipos de 
consequências. São elas:

• Imposição de uma sanção (punitivas): responde com mal ao mal que foi 
feito, isto é, impõe um castigo a quem tenha praticado um ato que o 
ordenamento jurídico não admitia que fosse praticado - a lógica é a de 
retribuir o mal com castigo, por forma a desincentivar à prática daquele ato;

• Consequência Reparadora (compensatórias): é a imposição de uma 
obrigação de reparar as consequências de praticar um ato que o 
ordenamento jurídico não queria ver praticado - ex: arruino um vaso chinês 
de grande simbolismo para uma família porque era parte da sua herança, 
tenho que tentar comprar igual // parto uma parede, tenho que compensar 
os estragos e pagar o seu arranjo;

• Sanção Pecuniária Compulsória (compulsórias): o ordenamento jurídico 
quer que uma determinada pessoa faça uma determinada coisa, e 

 



ninguém pode forçar ninguém a nada, a lógica é de compelir ao 
cumprimento de uma determinada norma que eu não estou a adotar 
espontaneamente - imposição de uma consequência e a disponibilidade do 
ordenamento jurídico para tutelar essa mesma consequência;

• Obrigações naturais: consolidação da norma jurídica constituída - quando a 
norma está definida pelo ordenamento jurídico, nada a pode vir a pôr em 
causa; 

Ainda que a imposição de uma sanção não seja uma característica necessária 
da norma jurídica, a coercibilidade é. Coercibilidade quer dizer pôr à 
disposição os meios que disponha, no sentido de assegurar a efetiva 
implementação daquelas consequências. Há determinadas circunstâncias em 
que o ordenamento jurídico pode impôr uma obrigação que faz com que não 
seja possível, mesmo apesar dessa obrigação, recorrer aos tribunais, por 
forma a que mesmo que não se cumpra algo espontaneamente, mas sim pela 
força coerciva dos tribunais. 

Imposição natural: a pessoa com que fazemos uma aposta não nos paga, nós 
não podemos ir a tribunal, porque as obrigações naturais não são susceptíveis 
de ser coercivamente impostas, mediante os termos do disposto no Art402º  
do Código Civil. É uma coerção limitada - o ordenamento jurídico não me 
obriga a que eu pague, mas obriga a que o dinheiro que paguei não me possa 
ser devolvido;

Mesmo a coercibilidade nunca é um fim em si mesmo. Aquilo que caracteriza 
as normas é o seu caracter instrumental, o verdadeiro fim é a persecução de 
dois objetivos fundamentais: justiça e segurança.

• 20.03.2020

Já sabemos que enunciado e normas são conceitos distintos:

Trabalhamos com o ENUNCIADO para DEDUZIR A NORMA jurídica. Só existe 
norma jurídica quando temos uma orientação destinada a regular um 
comportamento, e, por isso, em função da natureza do comando que está em 
causa, as normas podem ser distinguidas entre perceptivas, proibitivas e 
permissivas.

Uma regra ou norma jurídica traduz-se sempre numa imposição de um 
determinado comportamento - quer seja uma imposição ativa (normas 
perceptivas), ou uma imposição inativa (normas proibitivas). A distinção entre 
uma e outra é só quanto à natureza da ação, na medida em que: ou exige 
uma ação, ou uma omissão.

 



TIPO DE NORMAS JURÍDICAS 

Normas que impõem comportamentos de forma direta / Normas primárias:

• Normas perceptivas: neste tipo de normas, a estatutuição consiste em 
impôr um determinado comportamento - exigem uma ação, estas normas 
requerem que façamos algo;

• Normas proibitivas: aquelas que têm, por efeito, proibir um determinado 
comportamento, ou seja, são as normas que exigem uma omissão, isto é, 
que não façamos algo;

Nestes dois tipos, temos uma determinada sequência que lhes está 
associada. Assim, o ordenamento jurídico descreve uma circunstância 
(previsão), e, depois de verificada, estatui uma determinada sequência 
(estatuição), que passa por impôr uma conduta, e, finalmente, reage caso o 
comportamento não seja adotado (garantia).

Esta é a lógica destes dois tipos de normas: Existe uma descrição fáctica 
(previsão); dá-se a imposição de um comportamento que devemos adotar 
quando a situação está em causa (estatuição); e há a disponibilização de 
meios coercivos que atuam caso a circunstância descrita não se verifique 
(garantia).

!! Na verdade, as normas jurídicas são compostas por uma previsão, 
estatuição, e quando existe uma não conformação espontânea do comando 
por um indivíduo, podemos falar em garantias - os mecanismos de que o 
ordenamento se dota por forma a punir. 

Subjacente está a ideia de que somos colocados numa posição de liberdade, 
na medida, em que nos é exigível que afrontemos o comportamento para o 
qual a norma nos aponta - 

• Normas permissivas: o legislador não nos aponta um comportamento a 
adotar, ele concede-nos um espaço de liberdade dentro do qual nós 
podemos atuar;

As liberdades que as normas (principalmente as permissivas) nos oferecem 
podem-se dividir entre si, distinguindo-se mediante a natureza do bem 
subjacente à atribuição da liberdade:

- Genéricas: quando a norma disponibiliza um espaço de liberdade genérica, 
ou seja, quando trata um bem que está à disposição de todos e o 

 



aproveitamento por todos não impõe nenhuma restrição ao aproveitamento 
dos demais;

- Individuais: quando eu posso fazer o que bem me apetecer, mas os outros 
não o podem fazer, sendo que existe uma liberdade exclusiva sobre um 
certo indivíduo, pressupondo, por definição, a exclusão de todos os outros;

EXEMPLO: DIREITO DE PROPRIEDADE 

É uma norma simultaneamente: 

-Permissiva na relação do proprietário: o proprietário ganha um espaço de 
atuação dentro do qual se pode mover livremente;

-Proibitiva relativamente aos demais: sendo que a propriedade não lhes 
pertence, os restantes ficam proibidos de nela atuar; 

Autonomia privada: O ordenamento jurídico atribui-nos um espaço de 
liberdade e tutela os efeitos e as consequências jurídicas do exercício desta 
liberdade, que, no caso, é disponibilizar os meios, nomeadamente as 
obrigações, por forma a que esse mesmo direito seja cumprido sob pena de 
responsabilização - não só nos dá essa liberdade, mas fornece também as 
garantias para o cumprimento desse contrato;

No entanto, na maioria das vezes, nós não temos enunciados legais que nos 
revelem, explicitamente, a estrutra tripartida da norma para que a entendamos 
verdadeiramente. Muitas vezes a descoberta da norma jurídica pressupõe que 
se trabalhe com diferentes enunciados - identificando o comando, a 
consequência da não verificação do comando, e qual a garantia do efetivo 
cumprimento. 

MAIS TIPOS DE NORMAS 

No momento da sua aplicação, todas as normas, para serem denominadas de 
norma, são imperativas.

• Normas Programáticas: resultam da forma como nós determinamos em 
cada caso concreto o que é exigível, uma vez que, em muitas 
circunstâncias, nós deduzimos da norma a exigência de um comportamento 
concreto, e, em alguns casos, a norma não impõe um comportamento 

 



concreto, mas sim um resultado a alcançar, impondo o dever de fazer o 
necessário para alcançar o resultado;

• Normas imperativas: normas que são obrigatórias independentemente de 
qualquer escolha dos sujeitos relevantes, normas que o ordenamento 
jurídico impõe por si próprio, não admitindo que os sujeitos delas se afastem 
(ainda que todas as normas jurídicas sejam imperativas no momento da sua aplicação);

Quando o ordenamento jurídico impede que nos afastemos voluntariamente 
da norma, a norma é sempre imperativa. Por vezes, o legislador fá-lo de 
propósito para proteger uma das partes, como nos Contratos de Trabalho, que 
são sempre compostos por normas imperativas, por forma a proteger o 
trabalhador. 

• Normas supletivas/dispositivas: Quando o ordenamento jurídico admite 
que nós nos afastemos das normas, não sendo elas aplicadas, desde que 
no momento relevante tenhamos feito a opção no sentido do seu 
afastamento - Exemplo Artigo885º: Se se tiver celebrado um contrato 
compra e venda, cada uma das partes deve fazer a entrega e o pagamento 
do bem no mesmo local - aqui nada impede que o vendedor e o comprador 
alterem as disposições, os sujeitos relevantes podem afastar a aplicação 
desta norma quando celebram o contrato (porém, caso esta escolha de 
afastamento não se dê num momento relevante a norma supletiva aplicar-
se-á);

A conclusão de que uma norma é supletiva, ao invés de imperativa, requer um 
trabalho de interpretação, sempre. O legislador nunca nos vai dizer se é uma 
coisa ou outra explicitamente. 

• 24.03.2020

O ordenamento jurídico tem como dever normatar, e eventualmente, associar 
uma consequência à violação dessa mesma norma. Estas são as normas 
perceptivas diretas, porque delas resulta a previsão de um determinado 
comportamento cuja adoção está associada a consequências jurídicas.

O objeto primário do nosso trabalho são os enunciados, ou os textos que 
trabalhamos. Há enunciados que, depois, nos dão a norma de forma direta, o 
próprio conteúdo do enunciado se traduz a um determinado dever a cuja 
inobservância se associa uma consequência. 

Quando tal não acontece, há enunciados auxiliares que nos permitem 
encontrar os elementos das normas. 

 



1. Enunciados que permitem melhor entender o sentido da norma:

• Normas Retificativas/Interpretativas: Com estas normas, aquilo que a lei visa 
fazer é retificar ou corrigir um enunciado anterior. A lei não via criar/inovar ou 
estabelecer uma regra nova, o objectivo da lei é, pura e simplesmente, 
manter o status quo, o que pressupõe uma clarificação ou retificação.;

• Normas Classificatórias: Há determinadas normas que simplesmente trazem 
definições ou fazem classificações;

Por vezes por detrás de uma determinada definição, existe uma regra. A 
definição é um elemento auxiliar para a aplicação de outros preceitos legais.

2. Estes enunciados não tratam directamente um caso jurídico, remetendo 
para outras normas jurídicas que possam ajudar a solucionar:

• Normas de devolução: na prática elas não regulam, devolvem a resolução 
para uma outra norma - temos determinadas circunstâncias em que o 
legislador opta por apontar para outro enunciado cuja solução deve ser 
aplicada naquele caso;

• Normas remissivas: pretende-se solucionar um problema remetendo para 
uma outra norma que resolva um problema semelhante, nem sequer 
resolve o caso em questão, limita-se a remeter para uma outra norma;

3. Enunciados que clarificam o âmbito de aplicação de certas normas:

• Enunciados de competência: ele não regula a situação com que estamos 
confrontados, mas estabelece a competência das normas refletidas 
noutros enunciados - normas de resolução de conflitos: se duas normas 
se opõem, é preciso saber qual a lei que regula a questão. Regras 
destinadas a regular qual é a lei que deve ser aplicada ——> ex - Direito 
Transitório;

• Normas presuntivas: Partindo de um facto conhecido verificável, partimos 
para a dedução de um outro facto - da premissa anterior partimos para a 
permissa superior por dedução lógica automática;

• Presunções ilidíveis: quando a lei admite a demonstração em contrário, a 
pessoa pode provar que não tem culpa;

• Presunções inilidíveis: quando o legislador não permite a subversão dos 
factos subjacentes à presunção de culpa; 

 



• Ficções: O legislador associa ou equipara duas situações diferentes de 
modo a tratá-las da mesma forma em função das circunstâncias. Pretende-
se assimilar as situações diferentes para as sujeitar a uma consequência 
comum;

Para uma norma ser relevante, é necessário demonstrar que, na prática, estão 
demonstradas as circunstâncias e os elementos previstos no enunciado. Há 
casos em que a lei nos permite não fazer esta demostração. É isso que se 
passa nas normas presuntivas: art. 349º CC – definição de presunção. 
Existem determinadas circunstâncias em que o legislador assume que os 
factos se verificaram. Parte de um facto conhecido para deduzir um facto 
desconhecido - Art. 799º Código Civil: Diz que podemos deduzir a culpa. Se 
existiu incumprimento, existe culpa. A questão fundamental é a distinção entre 
presunções ilidíveis (quando a lei admite a demostração em contrário) e 
presunções inilidíveis (quando o legislador não admite uma demostração em 
contrário). Por defeito, as presunções são ilidíveis.

Nas ficções o legislador equipara duas situações diferentes como se fossem 
iguais, com o objetivo de as tratar da mesma forma. Art. 275º/2 CC. O objetivo 
é assimilar situações diferentes para as sujeitar a consequências comuns.

Conceitos gerais indeterminados – Visam transferir para o aplicador a 
concretização específica desses conceitos em casos específicos. O legislador 
faz isto em nome do benefício maior, para que, dentro do espírito do sistema, 
o aplicador consiga a resolução mais adequada à situação concreta, 
permitindo alguma flexibilidade, para que sobrevivam às alterações da 
sociedade.

A uma determinação específica o legislador opõe uma determinação 
indeterminada, mas cujo dever é de vir a ser determinado no caso concreto, 
tendo em atenção o espírito do sistema.

 



• Questões e exemplos

1. Art. 11º Código Civil – Há quem entenda que deve ser objeto de uma 
interpretação restritiva, e que defenda que só proíbe a analogia júris. 

Na analogia legis nós aplicamos analogicamente a norma a uma situação que 
é semelhante. Não estamos a quebrar uma excecionalidade da norma se a 
aplicarmos a um caso omisso análogo. O mesmo não acontece na analogia 
juris. Na analogia legis está-se a fazer uma extensão limitada, enquanto que 
na júris já se ficciona a existência de um princípio. 

2. Conceito de “Lugares paralelos” (Batista Machado) enquanto elemento 
sistemático da interpretação: quando falamos de “lugares paralelos” é a 
respeito das circunstâncias em que encontramos no ordenamento a floração 
da mesma regra em diferentes pontos, ou seja, quando encontramos uma 
determinada norma em diversos locais. O enunciado que reflete uma 
determinada norma é apenas um dos casos em que o legislador faz referência 
a essa norma, que é apenas uma das interpretações e aplicações da mesma.

3. Interpretação corretiva VS Interpretação ab-rogante – Ambas pressupõem 
que cheguemos à conclusão de que o enunciado está errado. 

Interpretação Ab-rogante: Prescindimos, totalmente, do meio, apagamos a 
solução legal proposta pelo legislador e elaboramos uma nova solução. 
Teoricamente esta não deve ser admitida (tendemos a recorrer a esta 
interpretação porque o método de interpretação foi mal aplicado). 

Interpretação Corretiva: Chegamos à conclusão de que o enunciado não é 
claro o suficiente para que se chegue à solução que o legislador, 
verdadeiramente, pretendia, ponderando os argumentos de natureza lógica do 

        Normas Gerais       Normas Especiais Normas Excepcionais

Enunciam uma regra que é 
tendencialmente aplicável a 
todas e quaisquer situações 

que relevem na sua previsão. 
Não atentam à especificidade 
de cada situação e fazem, ao 
invés, uma valoração geral.

ART410º/2 Código Civil

Existem, sempre, por referência 
a uma norma geral. Afastam-se 
dela, não a contrariando, mas 

sim adaptando-a às 
especificidades de certo tipo de 

situações que relevam em 
abstrato do âmbito de aplicação 

da nova geral.
ART410º/3 Código Civil 
relativamente ao 410º/2 

Enquanto que as normas 
especiais apenas aprofundam 

as disposições das normas 
gerais, as normas excepcionais 
contrariam essas disposições 

gerais, tendo em conta as 
especificidades dos casos, e 

vai-se afastar da solução geral, 
propondo excepções.

Art11º Código Civil

 



art. 9º Código Civil. Assim, cria-se uma solução que permita a concretização 
do verdadeiro sentido da norma que o legislador queria, mas que não soube 
transpor para o enunciado. 

4. A norma jurídica tem, tendencialmente, duas partes: a previsão e a 
estatuição. O importante é não confundir a norma e o respetivo enunciado; a 
ordem do enunciado é irrelevante. Na norma, a previsão é o antecedente 
lógico da estatuição. Logicamente, em 1º lugar está a previsão e em 2º está 
a estatuição. Muitas vezes só percebemos a previsão lendo a estatuição, mas 
o que importa é a interpretação da norma como um todo.

• ANÁLISE DE ACORDÃOS

1º- Acidentes de Trabalho 

Este acordão contrapõe a aplicação analógica de uma norma à “aplicação 
direta da norma”. Aplicação Direta da norma corresponde à aplicação da 
norma às situações que ela visa regular, ou seja, implica que todos os 
pressupostos da aplicação da norma estejam verificados e que a previsão da 
norma esteja preenchida no caso concreto. A aplicação analógica corresponde 
à aplicação da norma numa situação de lacuna, por isso o pressuposto é que 
alguns dos pressupostos da norma não estejam verificados, por forma a surgir 
essa mesma lacuna. 

Neste acordão, o tribunal diz que o recorrente está a confundir estes dois 
planos -  a aplicação analógica da norma pressupõe que sejamos capazes de 
fazer com que a norma tenha validade, abstraída das distinções feitas entre 
normas. 

O juízo de analogia exige a ponderação de elementos de facto e de Direito - 
juízos de facto - aproximação, similitude e parecença entre a situação com 
que somos confrontados e uma semelhante - , e juízo de Direito - elementos 
da integração de lacunas. Esta aproximação factual, de no meio dos factos 
procurarmos identificar aquela situação a situações parecidas, não é 
suficiente, temos que, a isto, somar juízos de natureza jurídica (fazer apelo à 
ratio legis). Neste caso concreto, a ratio legis aparece identificada como o 
“escopo da norma”, ou seja, o seu elemento teleológico - o fim que a norma 
persecute. 

• Juízo De Facto: aproximação factual da situação que nos confrontamos com 
outras situações que a lei regule - perante a integração de lacunas;

 



• Juízo de Direito: fazer apelo à ratio legis e ponderação dos elementos 
lógicos de interpretação bem como o escopo da norma.

O STJ diz-nos que devemos assentar o juízo de analogia em operações de 
facto e de direito, o que corresponde ao Art10º/2. A analogia pressupõe que se 
encontrem situações de similitude factual numa lógica de parecença, não 
coincidência, e o elemento decisivo - ratio legis - “procedência das razões 
justificativas da regulamentação”.

2º- Interpretação

O STJ diz que ao ler o enunciado em causa, é inequívoco o sentido que 
resulta e o fundamento. A letra da lei não é tudo - por muito clara que seja a 
letra, nunca podemos interpretar a lei só com base nisto, ainda que a letra 
pareça deter um único sentido. O Nº3 do Art9º só vale se os outros dois me 
deixarem uma dúvida restante. O sentido deve prevalecer sobre a letra. 

Quando virmos referir a analogia como uma forma de raciocínio jurídico 
essencial ao elemento sistemático, esta analogia nada tem que ver com a 
analogia do Art10º, porque aqui a ‘analogia’ é aquela que nos manda olhar 
para lugares paralelos do ordenamento jurídico, procurando a unidade e 
coerência do sistema enquanto um todo - é um raciocínio necessário para a 
interpretação e ponderação do elemento sistemático.

O elemento decisivo é o que resulte da ponderação dos elementos lógicos, 
aqui a ratio legis é isto. A pretensão de máxima racionalidade é uma referência 
ao Art9º/3, só entrando em plano no fim da aplicação de todos os restantes 
elementos de interpretação. O Nº3 só surge para esclarecer duvidas após se 
esgotar o Nº1 e 2, tem uma aplicação residual e subsidiária. 

Há mais razão para impedir um recurso imediato. 

O credor que desistir do processo não pode repetir o processo nos dois anos 
seguintes. Aqui, o credor tinha interposto o processo e o tribunal recusou. 
Assim, o credor interpôs antes de dois anos, dizendo que não tinha desistido, 
mas que o tribunal é que não tinha aceite. Aqui a letra da lei não era suficiente 
- a letra queria dizer que mesmo quando o tribunal recusa, os dois anos 
mantêm-se: isto é a maioria de razão. Se o Tribunal ja tinha recusado o caso, 
o credor deveria esperar dois anos.  

 



3º - Normas excepcionais 

Artigo 4º do Decreto-Lei 191-B/79 contem normas excepcionais. 
Atribuição de pensão de sobrevivência a pessoas que vivam em concubinato 
há mais de dois anos com um contribuinte do Montepio dos Servidores do 
Estado.

Este acordo relaciona-se com o Artigo11º do Código Civil. 

As normas excepcionais não comportam aplicação analógica, mas admitem 
interpretação extensiva.

Este acordo problematiza a 1ª parte do Art11º. Nós não poderíamos interpretar 
analogicamente as normas excecionais, porque elas regulam uma situação 
em contraposição a todas as outras. Se a norma excepcional estabelece uma 
solução contra um princípio geral, devemos aceitar que só o legislador é que 
pode aceitar as estatuições. Se o legislador diz que, em geral, a solução deve 
ser A, e só em título excepcional se deve optar por B, só ele pode excepcionar 
soluções de enquadramento geral, não devendo o intérprete fazê-lo sequer 
por via análoga. 

Proíbe-se a analogia porque: 1-  se há uma excepção e uma regra, o que falta 
numa excepção está na regra; 2- as normas execionais são uma solução 
excecional, logo, a única pessoa que os pode contrariar é o legislador.

Na analogia legis fazemos uma assimilação entre uma situação omissa e uma 
regulada, com bases nas suas semelhanças. A extensão da norma é 
controlada pela existência de uma situação diretamente análoga à regulada. A 
violência em relação à excecionalidade é reduzida, porque aplicamos a uma 
situação omissa, mas comparável. 

Na analogia juris a extensão necessária é muito superior, porque na analogia 
juris induzimos a existência de um princípio geral que vamos considerar 
extensível à situação omissa. De diferentes normas, deduzimos um princípio 
geral, que aplicamos à situação omissa. 

Não se pode aplicar a analogia juris, porque não se pode extrair um princípio 
geral - uma norma excepcional nunca nos pode dar um princípio geral.

Analogia Legis: O caso A e o meu caso, o B, são semelhantes. Assim, vou 
proceder no caso B conforme o caso A. Confinamento ao caso concreto, só 
transponho as razões para uma situação análoga. 

Analogia Juris: Casos A, B, C, D e E são abordados de uma determinada 
maneira, de forma muito semelhante. Chego à conclusão que “Ok, é comum a 
todos estes casos um conjunto de coisas, há um valor que se levanta sempre 
em todos”. Assim, vou passar a tratar os casos semelhantes da forma que 

 



foram abordados os casos A, B, C, D e E // Ou se A, B, C, D, e E são casos 
em que se defende a protecção no despedimento ou a remuneração justas, 
entre outras, deles retiro o princípio da estabilidade no trabalho, podendo 
passar a aplica-lo a vindouros casos que tratem problemas no local de 
trabalho. 

A interpretação extensiva em normas exepcionais (mas, na verdade, como em 
qualquer outras) só é lícita se se achar que o legislador não disse tudo o que 
queria. Se a letra for mais curta do que o sentido, pode-se interpretar 
extensivamente.

4º - Insuficiência da Interpretação Literal

A interpretação nunca se basta com a letra, por muito clara que ela nos 
pareça. Quer porque as palavras são sempre polissémicas, ou seja, estão 
constantemente a adotar novos sentidos; quer porque existe frequentemente 
uma distância, maior ou menor, entre o pensamento e a sua expressão. A 
presunção do sentido da letra é um ponto de partida, mas pode ser negado. 

Mesmo que se presuma que a letra da lei é clara, e que nada nunca a poderia 
dotar de outro sentido, nada pode garantir que não vai uma distância entre a 
intenção do legislador ao elaborar a norma e o sentido em si da norma, porque 
não conseguimos saber o que passou na cabeça do legislador

Eu não sei se o legisador se expressou bem. Devo, sempre, presumir que ele 
o fez, mas se eu achar que tal não aconteceu, o meu conhecimento real deve 
estar acima da presunção.

- !!!!! Interpretação Declarativa contrapõe-se à restritiva ou extensiva. Quando 
adoto o sentido mais restrito, falo de interpretação declarativa restrita. 
Quando adoto o sentido mais abrangente temos uma interpretação 
declarativa lata. Em qualquer dos casos o sentido está compreendido na 
letra, mas como a letra é polissémica, tenho que decidir se adoto a palavra no 
seu sentido mais vasto ou mais concreto. Quando a letra não é polissémica, 
fala-se de interpretação declarativa pura.

Art9º/1 - Consiste em encontrar, após a ponderação dos elementos deste 
mesmo artigo, a norma subjacente a um enunciado, que, por sua vez, há-de 
corresponder a um pensamento abstrato.

Este acórdão diz-nos quais os limites da interpretação e qual é a importância 
da letra - serve para se partir deste, é o primeiro elemento da interpretação; e 
serve para garantir algum controlo, exclui uma interpretação sem a mínima 

 



correspondência verbal da letra, isto é, o sentido que encontramos tem que 
estar minimamente incluído na letra - o sentido pode ir só até onde chegue o 
limite do texto.

Faz ainda o confronto entre interpretação e a integração. 

A Integração é quando a lei não prevê, nem provê, à situação merecida 
disciplina jurídica (conceito de lacuna: elemento de omissão - a lei não prevê; 
elemento de necessidade: a omissão tem que ser uma lacuna que exige ser 
regulamentada - nem provê / omissão de regime + necessidade de regime). A 
lacuna pode ser regulada por interpretação, por princípios gerais ou por 
analogia. 

Há duas formas de integração de lacunas, ambas assentes em analogia:

- Legis: vai-se preencher a lacuna pelo recurso a outras normas que regulam 
a mesma matéria ou matéria afim;

- Juris: integra as lacunas através do recurso aos princípios gerais do Direito, 
construção da regra através dos princípios do sistema que seriam 
elaborados;

- Perspetiva Prof. Vítor: Art10º/3 - não é possível resolver através da analogia 
(legis ou juris), então este artigo sugere que nos coloquemos no lugar do 
legislador e criemos uma norma nova = “comporta-te como intérprete”;

• Como proceder perante integração de lacunas?

1º- Perante o caso omisso, procuramos normas no caso omisso que regulem 
situações análogas, e através da analogia, suprimos a lacuna - aplicamos a 
mesma atuação a casos análogos. 

2º- Se isto não funciona, isto é, se a analogia legis não serve, porque 
procuramos estas normas e não encontramos -  e encontramos sim, um 
princípio susceptível de ser concretizado numa regra aplicável àquele caso, 
aplica-se a analogia juris - aqui não existe uma norma que possamos 
aproveitar para a interpretação analógica, logo temos que aprofundar o 
esforço de abstração.

3º- Se também não for possível extrair um princípio geral que permita regular o 
caso omisso, procuramos criar uma nova norma adotando a mentalidade que 
o legislador teria tido.

 



Proíbe-se a analogia em Direito Penal, devido à protecção dos Direitos 
Fundamentais. Quando não há legislação penal sobre uma determinada 
conduta, então existe, na prática, uma lacuna. A questão é que não há 
legislação porque o legislador acreditou que esta conduta não tinha que ser 
considerada crime, ou seja, não há necessidade de se preencher esta lacuna - 
foi deixada sem regime por não ter valoração suficiente para o Direito Penal - 
é irrelevante penalmente. Não chegamos à analogia, porque nem chegamos à 
existência prévia de uma lacuna com necessidade de integração.

5º - Interpretação Abrogante ou Revogatória

A interpretação abrogante ou revogatória traduz-se numa negação de sentido 
e valor a uma disposição legal, apenas concebível em casos extremos, não 
verificável no caso concreto. 

Estamos confrontados com um determinado enunciado legal e atuamos como 
se ele não existisse - vamos negar sentido e valor àquele enunciado. Não 
existe pensamento legislativo que possamos usar por detrás do enunciado, o 
efeito é o mesmo que se fosse revogado, porque não retiramos dele qualquer 
efeito jurídico. Ele só pode ser usado em casos extremos - contradição intra-
sistemática inultrapassável - isto é, quando ao interpretarmos diferentes 
enunciados, chegamos à conclusão de que são contraditórios entre si, não 
podendo atribuir valor a um sem retirar valor a outro e vice-versa.

A interpretação abrogante pode ser o resultado final da interpretação. A boa 
interpretação dos enunciadas há-de permitir resolver a contradição existente 
entre eles, só mesmo em casos raros é que esta contradição se mantém. 

Interpretação corretiva - o que existiria era uma sobreposição do juízo do 
interprete sobre o juízo da lei. Quando a locução que resulta da lei é contra a 
ordem natural, que naturalmente prevalece sobre a lei, devemos obedecer à 
ordem natural. Mas como isso não acontece no nosso ordenamento, a 
interpretação corretiva não é permitida. Se o intérprete pudesse opinar sobre a 
justiça das soluções jurídicas, isso criaria a total desregulamentação e 
subjectivação das normas, eliminava-se a segurança jurídica. 

Para o Prof - se estamos a privar um enunciado de um sentido, então temos 
uma interpretação abrogante e não corretiva. Sempre que o intérprete recuse 
o efeito útil de um qualquer enunciado legal pela simples razão de que é 
condenado pela própria lei, não é porque se está, voluntariamente, a sobrepor 
à lei, mas porque a lei o orienta nesta direcção. 

 



Interpretação corretiva - é aquela que o intérprete faz em respeito pelos 
critérios do Artigo9º do Código Civil quando o sentido da norma impõe que eu 
corrija a letra. Aqui o interprete esta ao serviço da lei, ainda que, para tal, 
tenha que corrigir a letra - o que pressupõe que estejamos 200% certos de 
qual o sentido, por forma a corrigir a letra.

A fronteira entre interpretação abrogante e corretiva não é clara - o importante 
é entender quais os princípios a seguir no sentido de determinar com 
exactidão ate onde é que o interprete pode ir. !!! Para o Prof. Vítor, os limites 
são claros - está vedado ao intérprete recusar a aplicação de uma norma, ou 
corrigi-la, com base num juízo pessoal de adequação ou de conveniência 
dessa norma.

Quando a ponderação de todos os elementos interpretativos demonstre 
claramente que a letra não reflete o sentido da norma, então permite-se a 
interpretação corretiva, unicamente na medida do necessário para se atingir o 
sentido pleno da norma.

****

Na interpretação, sabemos que há uma fase em que olhamos para a lei como 
se ela esgotasse o mundo jurídico relevante -olhamos para o enunciado como 
se todas as soluções pudessem ser construídas com base única no enunciado 
-, e uma em que somos chamados como juristas a chamar à interpretação os 
interesses perseguidos pelas normas e os valores subjacentes e que o 
façamos relevar para a melhor interpretação. 

No entanto, uma lei que pode ser interpretada em infinitos sentidos é perigosa, 
pois permite uma interpretação arbitrária da letra da lei e garante uma maior 
desigualdade e insegurança jurídica. A introdução na interpretação de critérios 
valorativos e seus interesses é fundamental, contudo acata muitíssimos mais 
riscos: 

• O Direito tem que estar conectado com a realidade e não pode nunca 
abstrair-se da realidade a que se dirige, correndo o risco de poder ser algo 
artificial - enquanto juristas não podemos viver numa bolha desligada do 
mundo corrente;

• Arbitrariedade / Manipulação do resultado à conta de uma especial 
qualificação técnica - o que deixa de valer é a solução jurídica, que passa a 
ser substituída pela interpretação subjectiva do jurista, que passa a definir o 
que é verdadeiramente o Direito;

Todos estes riscos existem unicamente se olharmos a interpretação de uma 
forma acrítica. O jurista não se deve fechar na letra da lei e naquilo que 

 



aprendeu - o seu trabalho passa pela experiência e pelo conhecimento do 
mundo 

CASOS PRÁTICOS

I. Certa disposição de um diploma legislativo prevê a aplicação de uma coima às 
publicações informativas que não tratem em igualdade de condições todos os 
candidatos a eleições locais. Em face desta disposição normativa, a Comissão 
Nacional de Eleições aplicou uma coima a uma rádio local com o fundamento de 
esta ter emitido, em pleno período de campanha, dois programas sobre a história 
profissional e pessoal dos candidatos às eleições para a câmara municipal dos 
dois maiores partidos, recusando-se a fazer o mesmo relativamente aos demais, 
apesar dos protestos destes.
Concorda com a aplicação desta coima?

- Quid Iuris? 
Temos que partir pela letra do enunciado. Aqui, a letra pressupõe que ficam 
sujeitas a coima as publicações informativas que não tratem em igualdade de 
condições todos os candidatos a eleições locais. A publicação normalmente está 
associada à forma escrita, pelo que a rádio não se incluiria no teor literal da norma 
e, à partida, poderíamos dizer que a letra não está em consonância à aplicação da 
norma neste caso concreto. Contudo, sabendo que a lei não é o único elemento de 
interpretação, temos que partir para outros.

Elemento literal: ‘Publicações’ ‘informativas’, não existe uma publicação em sentido 
literal e o programa não é necessariamente informativo;
Elemento histórico: Não temos informação suficiente para o aplicar;
Elemento sistemático: sabemos que se trata, simultaneamente, de conteúdo 
fundamental da liberdade da imprensa e de conteúdo do processo eleitoral, 
prendendo-se, mais concretamente, com o direito de eleição;
Elemento teleológico: O legislador procurou garantir igualdade para os candidatos, 
por forma a promover boa democracia num período eleitoral. Assim, ainda que 
uma rádio local não sejam publicações, devemos incluir tudo o que possa 
manipular informação;

Antes de mais, uma rádio local não é uma publicação. Em segundo lugar, o 
programa em causa não é propriamente (diretamente) informativo. Portanto, a letra 
da norma, ao utilizar os termos “publicação” e “informativa” suscita problemas 
quando verificamos se devemos ou não enquadrar a situação com que estamos 
confrontados na previsão da norma - não é claro que a previsão da norma se 
enquadre nesta situação concreta. Contudo, o elemento teleológico aqui entra com 
grande relevância - o legislador cria esta norma, por forma a evitar o favorecimento 
de um candidato em detrimento de outro e colocá-los numa situação de igualdade 

 



aos olhos dos eleitores. Na verdade, a rádio, ao elaborar um programa em que 
expõe a vida de certos candidatos, efetivamente vai exaltar o percurso de vida de 
um - atraindo mais eleitores -, denegrindo o de outro, em função deste anterior - 
levando a que este candidato perca eleitores, em função de não se identificarem 
com a sua historia individual. Se, com a interpretação entendermos que estes 
programas contribuem para que aos olhos dos eleitores os candidatos tenham 
mais/menos oportunidades de os conquistar, então a norma do legislador que 
impede este tipo de programas faz sentido.

Porque é que o elemento sistemático é relevante?
Porque sabemos que o legislador pode fazer limitar a liberdade editorial quando 
isso for um obstáculo à democracia - a liberdade editorial deve ceder perante a 
veracidade do processo eleitoral com a maior igualdade eleitoral possível. 
Contudo, a liberdade editorial só vai ceder por estarmos num período eleitoral. 

“PUBLICAÇÃO”: Daqui retiramos a conclusão de que esta situação devia 
estar incluída na norma,  por via de uma interpretação extensiva - ou seja, a 
letra não cobre todo o significado que verdadeiramente iria cobrir, uma vez que  a 
palavra ‘publicação’ literalmente exclui os programas de rádio, porém, neste caso 
não deveria excluir, porque na prática, algo criado por um meio de comunicação 
social e que é capaz de moldar opiniões e que exprime ideias também é uma 
publicação, ainda que não escrita. 

“INFORMATIVO” - Artigo10º: Na verdade, o que está em causa é a utilização de 
meios de comunicação social como veículos de transmissão de informação num 
contexto eleitoral. No entanto, em plena campanha eleitoral, um meio de 
comunicação eleitoral, ainda que não de uma forma informativa, cria um programa 
que põe os diferentes candidatos em diferentes posições. Isto cria uma lacuna. 
Não é publicação informativa, mas exige resposta do ordenamento jurídico. Logo, 
esta norma poderia ser analogicamente aplicada ao caso. No entanto, o domínio 
contra-ordenacional não pode ser tratado por meio de uma analogia.

II. Imagine que um regulamento da CP prevê que é proibido dormir nas estações 
de comboio.
Abel, depois de um intenso dia de trabalho, perdeu o comboio que deveria apanhar 
para regressar a casa e adormeceu enquanto aguardava pelo próximo.
Estará Abel a violar o referido regulamento da CP?

-Quid Iuris?

A letra define que é proibido dormir nas estações de comboios. Literalmente, 
foi isso que Abel fez - adormeceu na estação. Segundo este raciocínio, pela 
interpretação declarativa, ele violou o regulamento e não há dúvida quanto a 
isso.

 



No entanto, temos que partir para uma interpretação mais profunda, por via 
dos elementos lógicos de interpretação, para se entender se a norma em 
causa pretendia abarcar a situação do Abel ou se não. 

A letra da lei é ‘dormir’, ou seja, incluindo qualquer momento de sono. 
Contudo, parece-me lógico que este dormir se refira a pernoitar ou a um 
comportamento voluntário, de alguém que se dirige à estação para ter um 
local onde dormir, e não a qualquer pessoa que por breves momentos feche 
os olhos.

A sesta de Abel, por força de um extremo desgaste físico, em nada perturba a 
higiene do local, os padrões de civismo da estação ou as condições de 
limpeza e de aspeto que uma estação de comboios deve fazer por ter. Neste 
caso, Abel apenas dormiu por breves momentos num compasso de espera 
entre comboios - visto ter perdido aquele que queria apanhar -, nunca 
pernoitando ou chegando a um sono profundo, por motivos de falta de 
habitação, de mendicidade ou de perturbação à ordem pública. 

Assim, uma interpretação literal do caso em questão é uma atuação extrema, 
sem grande cabimento lógico. Com efeito, não há dúvida que a letra da lei foi 
além daquilo que era necessário para assegurar o elemento teleológico que a 
norma detinha, logo, esta deve ser objeto de uma interpretação restritiva, por 
forma a especificar melhor as situações sobre as quais incide, que em nada 
têm que ver com a situação de Abel.

III. António, no fim de semana da Páscoa de 2020, saiu de casa, em Lisboa, com o 
objetivo de se deslocar a Braga, onde vive a sua família, como fazia todos os anos. 
Foi, no entanto, intercetado por um controlo policial, tendo-lhe sido imposto, nessa 
ocasião, o regresso a casa, de acordo com as restrições à circulação em vigor no 
quadro do estado de emergência justificado pela pandemia COVID 19. António 
pretende saber se, ao abrigo do artigo 27.º da Constituição da República 
Portuguesa, pode exigir ao Estado uma indemnização por privação indevida de 
liberdade.

-Quid Iuris?

Interpretação e relação entre as normas: devemos aplicar a mais limitada.

Quando em causa está um bem que é a saúde de cada um, entendemos que  
restrições a direitos nossos, nomeadamente ao da liberdade de deslocação, 
possam ser feitas. Tudo o que seja regras de limitação da deslocação e circulação 
por forma a garantir a maior proteção da saúde e segurança de cada um possível, 
está legitimado. 

 



Quando temos uma colisão de direitos, temos de esperar que o legislador resolva 
este conflito em situação de Estado Ordinário e não de exceção. O que temos de 
fazer é de conciliar os dois direitos, de forma a assegurar que nenhum deles é 
restringido mais do que necessário para garantia do outro - o de liberdade de 
deslocação e o da saúde.

IV. A Lei 4-C/2020 veio prever a possibilidade de os arrendatários afetados pela 
situação de pandemia que se vive em Portugal diferirem o pagamento de parte da 
renda devida pelo período de um ano. No entanto, o artigo 13.º dessa Lei 
estabelece que essa possibilidade de diferimento acaba se o contrato de 
arrendamento terminar por iniciativa do arrendatário.
António arrendou a sua casa a Bento que vem fazendo uso da possibilidade de 
diferimento do pagamento da renda desde o mês de abril. O contrato de 
arrendamento termina em agosto. António pretende saber se, de acordo com o 
referido artigo 13.º, (i) Bento pode diferir o pagamento da renda para além de 
agosto e (ii) em caso afirmativo, se a eventual recusa de Bento de uma qualquer 
renovação do contrato de arrendamento que lhe seja oferecida por António faz com 
que Bento deixe de beneficiar de tal possibilidade.

-Quid Iuris?

Comecemos pelo elemento literal - a norma diz que, na sequência do Estado de 
Emergência, o arrendatário tem direito de diferir o pagamento de uma renda pelo 
período de um ano, cessando este direito se o arrendatário decidir que quer 
terminar o contrato de arrendamento.

Nesta hipótese, o contrato acabou antes de fazer um ano. Admitamos que Bento 
tinha direito a diferir o pagamento, se fizermos da norma uma interpretação 
declarativa.

Elemento histórico: esta regra encontra-se justificada pelo momento histórico que 
se vive, de grande produção legislativa e de grande relevância para justificar 
alterações;

No entanto, utilizando os elementos lógicos de interpretação, percebemos que só 
os arrendatários cujos arrendamentos perdurem por doze meses têm este mesmo 
direito - o sentido da norma fica além da letra, uma vez que a letra diz que 
qualquer arrendatário pode diferir por doze meses, mas aplica-se só aqueles que 
têm, efetivamente, contratos que durem esses mesmos doze meses, pelo menos. 
Devemos fazer uma interpretação restritiva. Quando a norma foi feita, o 
legislador não ponderou a hipótese do contrato não perdurar no prazo de um ano.

No caso do arrendamento, trata-se de ser uma situação em que é o arrendatário 
que impede a renovação do contrato, o que poderia levar à perda do benefício do 

 



prazo. Uma interpretação declarativa não incluiria a situação do caso concreto, 
mas pela ponderação dos elementos lógicos, chegamos à conclusão de que a 
situação cabe no espírito da lei. 

Só releva a letra da lei se o contrato cessar a sua vigência por razões imputáveis 
do arrendatário. Aqui a questão é se também se inclui a recusa da renovação de 
contratos.

Existe um regime geral, e neste caso cria-se um excepcional.

Ao confrontar a situação da hipótese com a norma existem dois problemas. O 
contrato termina em agosto, como previamente acordado. logo, se aceitarmos que 
a norma se aplica, aceitamos que o diferimento vai acabar necessariamente depois 
do contrato acabar, logo, ele tem que acabar de pagar em junho ou julho. 

António propõe a Bento a renovação do contrato, por forma a estender o prazo do 
contrato aos tais 12 meses que a norma, literalmente interpretada, exige para que 
os arrendatários possam diferir o pagamento, uma vez que o contrato entre eles 
estabelecidos não atinge esse prazo estabelecido na norma. Logo, se chegando a 
agosto, Bento aceitasse renovar contrato, faria os tais doze meses. Recusando 
Bento esta proposta, António pretende saber se ele terá, na mesma, o direito ao 
diferimento, por se tratar de um contrato inferior a 12 meses.

Bento estaria numa situação de dificuldade, devido à situação que levou o 
legislador a criar um contexto excepcional (CoVid-19). Se achássemos que a 
norma não lhe poderia ser aplicada, Bento, pelo simples facto do seu contrato não 
durar mais de 12 meses, teria, injustamente, que pagar a renda de qualquer das 
formas. Temos uma lacuna. A única norma que poderia ser aplicado ao caso seria 
este artigo 10º. Contudo, ao ser um regime excepcional não pode ser aplicado 
analogicamente. 

——————

CONCEITOS INDETERMINADOS

Há determinados conceitos que são sempre susceptíveis de ser interpretados de 
formas diferentes conforme o contexto em que se encontram, por não serem 
claros, para garantir que a norma tem a capacidade de ajustamento a diferentes 
situações - impede que a norma endureça na sua aplicação. 

Exemplo: É verdade que uma pessoa só está vinculada a um determinado contrato 
depois de o celebrar, logo, até lá, uma pessoa apenas o está a negociar, sem lhe 
estar vinculado, mas devo atuar em boa fé. UM EXEMPLO DE CONCEITO 
INDETERMINADO É A BOA FÉ, CONSAGRADO NO ARTIGO 227º.

 



O que é, sequer, a boa fé? “Boa fé”, por exemplo, é um conceito geral 
determinado. Boa fé objetiva é quando a lei pede para o indivíduo atuar como uma 
pessoa honesta, razoável e justa, de acordo com o padrão médio de 
comportamento de pessoa. O legislador achou imissivel dizer como é que cada 
pessoa se deve comportar num processo de negociação, porque cada processo é 
muito particular e cada pessoa tem circunstâncias muito específicas - num 
contexto um determinado comportamento pode ser aceitável e noutro não. 

Exemplo: Caso contrario da boa fé - interrupção inopinada das negociações, isto é, 
quando a pessoa está pertíssimo do fim do processo negocial, desiste e 
desparece. A pessoa vai criando confiança no negociante e vai criando 
expectativas, não pode simplesmente defraudá-las. 

Mas por vezes é legítimo: 

Uma pessoa está perto de comprar uma casa. Mas, no dia anterior à compra, vê 
uma casa que lhe agrada mais. 
Uma pessoa na véspera da escritura fica desempregada e entende que não tem 
condições, assim, para fazer um investimento desses, porque, por exemplo, o 
banco não lhe vai dar o financiamento com que estava a contar, já que agora ele 
não tem emprego. 

Uma pessoa compra casa para toda a familia, um projeto a dois, e na semana 
anterior o seu cônjuge falece.

Nestes casos, não se trata de uma ponderação exclusiva do seu interesse - a 
pessoa tem contornos específicos que permitem que se entenda a sua atuação. O 
interprete deve ir de caso a caso entender o que é que um Homem honesto e 
razoável faria. O artigo 227º permite esta maleabilidade e transferência para o 
interprete do poder de encontrar uma solução para cada caso concreto. 

Exemplo contra a boa fé: Eu tenho um vizinho de que não gosto, e vejo que ele no 
último mês decidiu fazer uma piscina no seu terreno. Mas eu não quero que ele 
fique feliz, logo, decido fazer um muro para que a piscina dele fique à sombra. Isto 
é um abuso de Direito, porque ainda que eu tenha o usufruto do direito de 
propriedade, ele só permite que eu satisfaça as minhas necessidades e não que 
traga desvantagens aos outros. É evidente que este comportamento não é 
razoável, logo, é contra a boa-fé e, segundo o artigo 334º, também ilícito. O 
legislador não podia acautelar aquela circunstância - quando um mesmo 
comportamento pode ser valorado de varias formas conforme as circunstâncias, 
como é a “boa fé”, o legislador prescinde de decidir ele sobre todos os 
comportamentos, e transfere essa capacidade para o interprete, a quem compete a 
análise do caso concreto - reconhecimento da impossibilidade de dar uma solução 
concreta para todos os casos.

 



- Bons costumes

Os bons costumes correspondem à moralidade da sociedade. Logo, os bons 
costumes, hoje, não correspondem, de todo, aos bons costumes de há 30 anos 
atrás. Logo, o legislador dá o critério para que, face a cada caso, o interprete 
possa servir-se dele para desenvolver uma decisão. 

- Ordem pública

A ordem pública é o conjunto de princípios estruturantes da ordem jurídica. Logo, 
isto diz que um contrato é nulo se contrário a esses principios estruturantes. Se a 
ordem pública é caracterizada pelos princípios que estruturam uma ordem jurídica, 
eles vão mudando à medida que a ordem jurídica vai evoluindo. 

A propósito de casos concretos ou de institutos gerais, conceitos indeterminais são 
situações em que claramente o legislador recorreu a esta técnica para permitir que 
a norma se aplicasse a contextos diferentes. Claro que isto promove uma maior 
justiça e aplicação equitativa do Direito, mas promove, igualmente, uma maior 
incerteza e instabilidade.

 


