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Resumo: Neste breve estudo, reflete-se sobre a dispensa do ónus da prova prevista no art. 

5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho, aplicável à cobrança judicial das comummente 

apelidadas de “dívidas hospitalares”, ensaiando-se o confronto desta norma com a tutela do direito 
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Introdução 

 

É notável o número de casos-tipo tratados pelos nossos tribunais sobre os 

quais não é desenvolvida qualquer jurisprudência relevante, fruto da sua reduzida 

expressão económica e do sistema de alçadas condicionante da recorribilidade das 

decisões proferidas em primeira instância. Quando também a doutrina lhes recusa 

qualquer especial atenção, surge o risco de os institutos jurídicos por eles 

convocados sobreviverem preguiçosamente no ordenamento jurídico, sem 

qualquer crítica consequente ou debate científico sobre a bondade das soluções 

adotadas pelo legislador. É o que sucede com o caso-tipo da cobrança de “dívidas 

hospitalares” de baixo valor. 

Este caso pode ser descrito em poucas linhas. Uma entidade hospitalar 

integrada no Serviço Nacional de Saúde presta um serviço a um utente, não 

suportando este o seu (reduzido) custo, alegando antes que foi agredido por um 

terceiro. Para cobrar o seu crédito, a entidade hospitalar não demanda o assistido, 

mas sim o terceiro putativo agressor, a coberto da norma contida no art. 495.º, n.º 

2, do Código Civil (Cód. Civ.). Nesta ação, a única prova relevante sobre o facto 

ilícito é proporcionada pelas declarações de parte do alegado agressor 

(demandado) e pelo testemunho da alegada vítima. Os seus depoimentos são 

igualmente coerentes, claros e firmes, embora em sentido oposto. Exceto num 

ponto: ambos reconhecem que apenas os próprios viram como começaram e como 

se desenrolaram os factos controvertidos. 

Subsistindo a incerteza inicial sobre a ocorrência do “facto gerador da 

responsabilidade” imputado à parte demandada, pelo julgador é convocada a 

norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho – “Nas ações 

para cobrança das dívidas de que trata o presente diploma incumbe ao credor a 

alegação do facto gerador da responsabilidade pelos encargos e a prova da 

prestação de cuidados de saúde (…)”. Não tendo o demandado logrado provar a 

falsidade da imputação, é condenado no pedido. 
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Serve-nos este caso de leitmotiv para refletirmos sobre compatibilidade com 

o direito constitucional a um processo equitativo – art. 20.º, n.º 4, da Constituição 

da República Portuguesa (CRP) – das normas de direito civil que consagram casos 

especiais de dispensa do ónus da prova. Neste trabalho, começaremos por adotar 

a interpretação da disposição legal (convocada pelo caso-tipo) mais útil ao 

desenvolvimento da nossa reflexão, tendo presente que esta não tem por objeto 

central tal interpretação. Ensaiarmos depois o desenvolvimento dogmático da 

matéria que nos ocupa e concluiremos tomando posição sobre o problema da 

regularidade constitucional da norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, 

de 15 de junho. 

 

1. Sentido da norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99 

Sobre a primeira questão identificada – a interpretação da norma contida 

no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho –, pouco há a dizer. É pacífica 

a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e das instâncias no sentido de 

considerar que tal norma estabelece uma inversão do ónus da prova do “facto 

gerador da responsabilidade pelos encargos”, não cabendo esta ao demandante que 

invoca o direito (previsto nos arts. 483.º, n.º 1, e 495.º, n.º 2, do Cód. Civ.), 

contrariamente ao determinado no art. 342.º do Cód. Civ., mas sim ao demandado1. 

Prestando tributo à regra constante do n.º 3 do art. 8.º do Cód. Civ., e em 

face da descrita uniforme corrente jurisprudencial dos tribunais superiores, dir-se-

ia que os tribunais de primeira instância estão praticamente inibidos de discutir a 

melhor interpretação a dar àquela norma. Em todo o caso, até pela utilidade que 

empresta ao trabalho vertente, não vemos razões para discordar de tal corrente, 

pelo que também concluímos que o legislador estabeleceu no referido art. 5.º 

Decreto-Lei n.º 218/99 que cabe ao demandado a prova da inexistência (ou de não 

ser o seu autor) do “facto gerador da responsabilidade pelos encargos”. Precisamos, 

                                                 
1 Cfr., por exemplo, os Acs. do STJ de 15-10-2013 (1382/11.4TBVFR.P1.S1), 01-04-2008 

(08A743), 18-12-2002 (03A1973) e 16-02-2011 (1447/04.9TBLLE.E1.S1) 
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no entanto, que esta inversão do ónus probatório decorre da utilização da técnica 

da dispensa do ónus da prova, e não, por exemplo, da consagração de uma 

presunção legal (art. 344.º, n.º 1, do Cód. Civ.). 

 

2. Dispensa do ónus da prova à luz da Lei Fundamental 

Encerrada a primeira questão, e para podermos tomar posição sobre o 

problema da regularidade constitucional da norma contida no art. 5.º do Decreto-

Lei n.º 218/99, prosseguiremos guiados pela jurisprudência do Tribunal 

Constitucional sobre a admissibilidade da inversão do ónus da prova, em face das 

normas contidas no n.º 1 do art. 13.º (princípio da igualdade) e no n.º 4 do 20.º 

(direito a um processo equitativo), da CRP. 

Implicadas nesta discussão estão ainda, no entanto, outras normas 

tutelando direitos fundamentais, como sejam a norma contida no art. 2.º da CRP, 

pois o Estado de direito só existe quando os direitos individuais são respeitados, 

sendo a adequação e o equilíbrio do sistema do direito probatório (material e 

processual) a outra face da garantia dos direitos subjetivos2, a norma prevista no 

art. 18.º, n.º 3, da CRP, proibindo a restrição não justificada, por exemplo, do direito 

a um processo equitativo, e a norma vertida no art. 20.º, n.º 1, da CRP, garantindo 

uma tutela jurisdicional efetiva, no que ao direito de defesa (e ao nosso caso-tipo) 

diz respeito. A estas disposições da lei fundamental somam-se diversas normas 

constantes de instrumentos internacionais, por força do disposto nos arts. 8.º e 16.º, 

n.º 2, da CRP: art. 10.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), 

art. 14.º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), art. 47.º da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) e art. 6.º da 

                                                 
2 Cfr. NUNO DE LEMOS JORGE, «Direito à prova: brevíssimo roteiro jurisprudencial», Julgar, 

n.º 6, setembro-dezembro, 2008, p. 99 e segs.. 
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Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (CEDH)3.  

Antes de avançarmos, recordamos apenas que a responsabilidade exercida 

pelas entidades hospitalares é aquiliana. A referência que encontramos no n.º 2 do 

art. 1.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho, ao contrato de prestação de serviço 

não traduz qualquer opção legislativa no sentido de revolucionar a dogmática 

jurídica das fontes das obrigações. Trata-se de um mero expediente de direito 

adjetivo, destinado a facilitar a cobrança de créditos. Por exemplo, não se pode 

retirar desta solução, de duvidoso mérito, diga-se, qualquer significado 

substantivo, como seja estarmos perante um caso de sub-rogação legal (art. 592.º, 

n.º 1) – e não do caso previsto no art. 495.º, n.º 2, do Cód. Civ. –, desde logo porque 

as entidades hospitalares não satisfazem uma obrigação alheia, mas sim uma 

obrigação própria, no quadro das suas atribuições legais. 

 

2.1. Dispensa do ónus da prova e princípio da igualdade 

O princípio da igualdade reclama que se dê tratamento igual ao que é 

essencialmente igual e que se trate diferentemente o que é diferente, na medida 

dessa diferença (art. 13.º, n.º 1, da CRP). Não proíbe se estabeleçam distinções, mas 

tão-só que elas sejam arbitrárias ou irrazoáveis, porque carecidas de fundamento 

material bastante4. “Dizer igualdade é afirmar a proibição do arbítrio, do irrazoável, 

do injustificado”5. 

A proibição de arbítrio constitui um limite externo da liberdade de 

conformação ou de decisão dos poderes públicos, servindo o princípio da igualdade 

como princípio negativo de controlo. Neste sentido, existe violação do princípio da 

                                                 
3 Sobre esta densificação do direito a um processo equitativo, cfr. ARMINDO RIBEIRO MENDES, 

«Constituição e processo civil», Estudos em Memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 562 e segs.. 

4 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 226/92. 

5 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 226/92. 
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igualdade, enquanto proibição de arbítrio, quando os limites externos da 

discricionariedade legislativa ordinária são afrontados, por ausência de adequado 

suporte material para a medida legislativa que promove o tratamento desigual6. As 

medidas de diferenciação devem, pois, ser materialmente fundadas, sob o ponto de 

vista da segurança jurídica, da praticabilidade, da justiça e da solidariedade, não 

devendo basear-se em qualquer razão constitucionalmente imprópria.  

Em face do exposto, “pode dizer-se que a caracterização de uma medida 

legislativa como inconstitucional, por ofensiva do princípio da igualdade, 

dependerá, em última análise, da ausência de fundamento material suficiente, isto 

é, de falta de razoabilidade e consonância com o sistema jurídico”7. 

A apreciação da conformidade da norma analisada neste breve ensaio com 

o princípio da igualdade obriga-nos, pois, a verificar se a mesma estabelece uma 

distinção arbitrária, irrazoável e sem fundamento racional em favor de uma 

determinada categoria de credores. Cabe, pois, perguntar se existirão razões 

sólidas para a distinção que, quanto à prova do facto danoso, a lei estabelece (art. 

5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho) entre os terceiros que tenham 

contribuído para o tratamento ou assistência da vítima (art. 495.º, n.º 2, do Cód. 

Civ.), isto é, entre as entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde 

e as restantes pessoas ou entidades, designadamente hospitalares, prestadoras de 

cuidados. A resposta a esta questão será dada no âmbito da apreciação da 

conformidade da norma analisada com o direito fundamental a um processo 

equitativo –, desde logo porque a garantia de acesso ao direito integra a tutela do 

                                                 
6 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 426/95. 

7 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 426/95; os arestos citados analisam o princípio 

da igualdade no âmbito da questão que nos ocupa (direito probatório), podendo encontrar-se muita 

outra produção jurisprudencial sobre este princípio, em geral, como sejam os Acs. do Tribunal 

Constitucional n.os 186/2006, 639/2005, 504/2005, 185/2005, 467/2003, 672/2002, 287/98, 1188/96, 

1186/90, 188/90, 187/90 e 186/90. 
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princípio da igualdade8. Por ora, apenas retomamos sinoticamente uma questão 

também já sinalizada, em torno da segurança jurídica – como valor ínsito na norma 

constante do art. 2.º da Constituição. 

Uma alteração do critério-regra de distribuição do ónus da prova, 

transigindo-se na sua inversão, para além de poder atentar contra o princípio da 

igualdade, poderá anular a segurança jurídica que, com a consagração daquele 

critério-regra, após séculos de aturada reflexão, as ciências jurídicas e sociais 

pretenderam alcançar9. Este atentado pode ser concretizado por duas vias. Por um 

lado, a oneração de um cidadão com a prova dos factos reveladores da regularidade 

da sua conduta, sob pena de, fracassando nessa demonstração, ser 

responsabilizado pela prática de factos meramente alegados por outrem 

(responsabilidade aquiliana), é incompatível com a ideia de segurança jurídica, 

redundando numa total desproteção do Direito. Por outro lado, uma norma que 

estabeleça uma distribuição do ónus da prova em função do sujeito demandante 

não oferece ao demandado a segurança que este instituto almeja. A distribuição 

proporcional e invariável do ónus da prova é um postulado de segurança jurídica10. 

Note-se que, no caso-tipo que nos ocupa (e nos alternativos), se o réu for 

demandado pelo putativo lesado contará com uma distribuição do ónus da prova; 

se for demandado por uma entidade hospitalar que assistiu o lesado, contará com 

outra; mas, se esta entidade não estiver integrada no Serviço Nacional de Saúde, já 

poderá contar com a primeira, se nenhuma analogia for ensaiada. 

Pelas razões adiante desenvolvidas, a apreciação da conformidade 

constitucional da norma analisada não carece, por desnecessidade, do confronto 

                                                 
8 Cfr. J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, Vol. I, 2007, Coimbra, Coimbra Editora, p. 410. 

9 Cfr. RITA LYNCE DE FARIA, A Inversão do Ónus da Prova no Direito Civil Português, 2001, 

Lisboa, Lex, p. 7 

10 Cfr. LEO ROSENBERG, La Carga de la Prueba, tradução (de Ernesto Krotoschin) da 3ª de Die 

Beweislast, de 1951, Buenos Aires, B de F, 2002, p. 85; sublinhado nosso. 
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com o princípio vertido no art. 2.º da Constituição. No entanto, ainda assim, 

tivemos por útil este breve desenvolvimento da questão, pois permite apreender 

melhor toda a sua relevância constitucional. 

 

2.2. Dispensa do ónus da prova e direito a um processo equitativo 

Estabelece o n.º 4 do art. 20.º da CRP que todos têm direito a que uma causa 

em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante um 

processo equitativo. Por força desta norma, o processo civil deve “ser um due 

process of law, o que exige que as partes tenham um direito de defesa e sejam 

colocadas numa situação de paridade, podendo cada uma delas expor as suas 

razões perante o tribunal em condições que a não desfavoreçam em confronto com 

a parte contrária”11. 

Nascido no seio da família substantiva, é no processo que o instituto do ónus 

da prova vive, pelo que não surpreende que o direito a um processo equitativo lhe 

faça exigências próprias. Não é, pois, a circunstância de boa parte da doutrina 

sustentar que o ónus da prova é matéria de direito substantivo que impedirá uma 

eventual conclusão no sentido de a norma que nos ocupa violar o mencionado 

direito fundamental12. De resto, tal classificação não é pacífica, sustentando, por 

exemplo, ADOLF WACH – e doutrina mais qualificada não se logrará encontrar… – 

que “o princípio de distribuição do ónus da prova é um princípio processual”13. 

 

                                                 
11 Cfr. RUI MEDEIROS, em anotação ao art. 20.º da CRP, in JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, 

Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2005, Coimbra, Coimbra Editora, p. 194. 

12 Sobre este direito, cfr. CARLOS LOPES DO REGO, «O direito fundamental do acesso aos 

tribunais e a reforma do processo civil», Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Vol. I, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 743 e segs., e JORGE MIRANDA, «Constituição e Processo Civil», 

Direito e Justiça, Volume VIII, Tomo 2, 1994, p. 21 e segs.. 

13 Cfr. ADOLF WACH, Manual de Derecho Procesal Civil, tradução (de Tomás A. Banzhaf) de 

Handbuch des Deutschen Civilprocezessrechts, de 1885, Buenos Aires, E.J.E.A., 2002, p. 184. 
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2.2.1. Isonomia no processo heurístico 

O processo judicial deve ser estruturado com vista à descoberta da verdade 

material14, por só nesta se poder alicerçar a justa composição do litígio. O objeto 

de cognição neste processo heurístico é o facto jurídico alegado pelas partes. A sua 

invocação, isto é, a descrição da relação material controvertida cabe aos litigantes 

– máxime, ao demandante –, não podendo este ónus de alegação ser facilmente 

ultrapassado, pois é necessário à conformação do objeto do processo, em 

homenagem ao princípio dispositivo15. 

Perante a invocação de uma realidade pretérita que desconhece, o Estado-

tribunal encontra-se num estado de incerteza sobre a sua ocorrência. A mera 

alegação do facto por um dos litigantes, impugnada pelo outro, não pode, por 

regra, bastar para que a situação de incerteza inicial seja vencida. Assim o obriga o 

dever do Estado de dispensar um tratamento isonómico aos seus cidadãos, como 

corolário do princípio da igualdade entre estes (art. 13.º da CRP). Reitera-se: 

perante a mera alegação de uma realidade por parte de um cidadão, não pode o 

Estado (quer legislador, quer tribunal), por regra, presumir a sua verdade, contra 

os interesses de outro cidadão (ou entidade), que goza da mesma dignidade e 

igualdade perante a lei. 

Do exposto decorre que o âmago da norma de acordo com a qual quem se 

quer fazer valer de factos que alega, na sustentação de uma posição jurídica de que 

se arroga, tem o ónus da sua demonstração (art. 342.º do Cód. Civ.) não representa 

uma mera opção do legislador – como se num Estado de direito, fundado na 

dignidade da pessoa humana, pudesse ser outra a opção –; é uma solução lógica e 

axiologicamente imposta, a diferentes níveis, pela heurística, pela epistemologia e 

                                                 
14 Cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, «Um novo processo civil português: à la recherche du 

temps perdu?», in Novos Rumos da Justiça Cível, Braga, Cejur, 2009, p. 17 e segs.. 

15 Cfr. PEDRO FERREIRA MÚRIAS, Por Uma Distribuição Fundamentada do Ónus da Prova, 

Lisboa, Lex, 2000, p. 35 e segs.. 
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pelo princípio constitucional da igualdade. Neste último âmbito, pode com 

propriedade afirmar-se que, “não intervindo outro princípio de distribuição do 

ónus da prova (…), o único meio disponível é uma atribuição material segundo a 

ideia de igualdade”16. 

Em suma, exige a tutela do direito a um processo equitativo que o autor e o 

réu estejam sujeitos a um ónus probatório idêntico – relativamente aos factos pelos 

próprios sustentados no seu interesse –, sempre que a sua posição no processo não 

seja substancialmente diferente17. 

 

2.2.2. Ónus da prova 

Do descrito tratamento isonómico dispensado às partes – tratamento 

imparcial, se se preferir –, que não permite a qualquer destas acomodar-se à mera 

alegação do facto que sustenta a posição jurídica de que se arroga, nasce, por 

consequência, o ónus da prova subjetivo. Mitigado pelos princípios do inquisitório 

e da aquisição processual, este encargo já não é um cardeal ónus de produção de 

prova bastante, sendo hoje para cada parte no processo um ónus de suprimento 

probatório, despontando com a insuficiência da prova adquirida sem a sua 

iniciativa. Na sua dimensão subjetiva, é este um ónus probatório de prevenção do 

risco de não aquisição da prova por outra via. 

Numa dimensão objetiva, a ideia de ónus da prova tem uma feição mais 

descritiva, traduzindo a consequência que o julgamento de facto (no sentido da 

não prova) tem sobre a decisão da causa. Indicar quem tem o ónus da prova é, 

assim, indicar quem sofre o efeito de não dispor o julgador de direito, no elenco dos 

factos provados, de um facto subsumível à norma que consagra o direito exercido, 

isto é, mais remotamente, quem sofre o efeito da não demonstração do enunciado 

de facto – em resultado da inópia probatória impeditiva da ultrapassagem da 

incerteza sobre a sua realidade. 

                                                 
16 Cfr. PEDRO FERREIRA MÚRIAS (nota 15), p. 100. 

17 Cfr. RUI MEDEIROS (nota 11), p. 193. 
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As disposições gerais principais sobre a distribuição do ónus da prova – 

herdeiras de brocardos como actore non probante reus absolvitur ou reus 

excipiendo fit actor – não podem deixar de refletir a realidade descrita: o tribunal 

não toma por verdadeira uma afirmação de facto (contestada), qualquer que seja a 

parte que a produz, sem que a sua verdade esteja demonstrada – assim tratando as 

partes de modo substancialmente igual.  

 

2.2.3. Distribuição do ónus da prova 

Conforme já se adiantou, o critério geral de distribuição do ónus da prova, 

isto é, a regra (descrita num par de normas) que declaradamente determina de que 

factos (provados) depende a procedência da pretensão da parte, encontra-se 

previsto nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do Cód. Civ.. As normas contidas nestes dois 

números – que, na dicotomia que operam entre factos constitutivos do direito 

invocado, por um lado, e factos deste direito impeditivos, modificativos ou 

extintivos, por outro lado, refletem ainda a descrita postura do Estado (legislador 

e tribunal) perante o litígio entre duas partes substancialmente iguais – adjudicam 

ao legislador substantivo a tarefa de, em cada caso típico, distribuir do ónus 

probatório, fazendo-o através da construção das fatispécies dos concretos 

enunciados normativos. A circunstância de, em dado caso, os enunciados das 

normas substantivas se encontrarem mal redigidos, ou de não terem sido traçados 

tendo em atenção o teor das normas contidas nos n.os 1 e 2 art. 342.º do Cód. Civ., 

em nada embarga esta afirmação. Ainda aqui, o problema situa-se ao nível da 

interpretação dos enunciados legais, de modo a neles se topar o que é constitutivo 

e o que é impeditivo, modificativo ou extintivo da posição jurídica. 

É na escolha a montante dos factos típicos dos quais faz decorrer o efeito 

jurídico – atuando na esfera do direito substantivo –, em articulação e 

considerando a existência da regra matricial contida nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do 

Cód. Civ., que o legislador condiciona o ónus da prova. A concreta distribuição 

deste ónus acaba, pois, por ser realizada nos enunciados das normas substantivas 
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tipificadoras de factos jurídicos – nas fatispécies de cuja verificação depende o 

nascimento do direito –, sendo aqui o legislador norteado por critérios e valores 

axiológicos de natureza material, procurando alcançar a “justa distribuição de 

riscos resultante de interação social”18. O critério que, em cada caso, preside à 

distribuição do ónus da prova é, assim, o critério – qualquer que tenha ele sido – 

que presidiu à opção legislativa de eleger um facto como típico e de o considerar 

como sendo constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo da posição 

invocada. 

O sistema de distribuição do onus probandi agora descrito reflete a chamada 

“teoria das normas”, pelo que se revela útil conhecer os traços essenciais desta 

teoria, nos moldes em que foi recebida no nosso direito. Embora se possa julgar 

procedente a crítica à afirmação da influência direta da teoria rosenberguiana no 

desenho das normas contidas nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do Cód. Civ.19, da alegada 

carência de influência direta não se poderá retirar que elas não consagram, no 

essencial, uma solução coincidente com a preconizada por ROSENBERG com a sua 

“teoria das normas”. Quando muito, a crítica desqualifica a doutrina deste autor 

como subsídio interpretativo de feição histórica das referidas normas contidas no 

Código Civil, mas não a desqualifica, e assim dela nos servimos nesta 

fundamentação, como reflexão auxiliadora da compreensão do sistema de 

distribuição do ónus da prova vigente na nossa lei. 

 

2.2.4. Distribuição do ónus da prova e “teoria das normas” 

Sustenta com propriedade ARTUR ANSELMO DE CASTRO, acompanhando a 

posição de ROSENBERG, que o problema da distribuição do ónus da prova entre as 

                                                 
18 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 742/96. 

19 Cfr. PEDRO FERREIRA MÚRIAS (nota 15), p. 115 e segs.. 
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partes reconduz-se a “um problema de aplicação da lei”20. Ele traduz-se em 

determinar quais são os elementos constitutivos da norma que consagra o direito 

invocado e os que, já fora dela, representam uma contranorma, sendo, pois, “um 

problema de interpretação da lei”21. Com efeito, “o ónus probatório apresenta-se 

sempre pré-fixado em cada caso”, sendo “inerente à própria norma jurídica a 

aplicar, devidamente interpretada”22. 

Se aceitarmos que a pronúncia jurisdicional se desenvolve em raciocínios 

silogísticos – que, sublinhe-se, não reduzem o papel do juiz a uma aplicação 

maquinal da lei23 –, rapidamente chegamos à conclusão, porventura exagerada, de 

que a regra contida nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do Cód. Civ. não se dirige à atividade 

processual das partes – não tendo natureza adjetiva –, mas também não se dirige 

ao julgador. Este, ao longo processo – v.g., na escolha dos factos sobre os quais 

admite atividade instrutória – e no julgamento da causa – v.g., na identificação dos 

factos provados relevantes –, orienta a sua atividade apenas pelas normas 

substantivas das quais pode resultar o efeito contido no pedido. A decisão serve-se 

dos factos identificados na norma substantiva como sendo os pressupostos do 

direito invocado, por exigência lógica do referido silogismo, e não por força do 

disposto nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do Cód. Civ.24. 

                                                 
20 Cfr. ARTUR ANSELMO DE CASTRO, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. III, Coimbra, 

Almedina, 1942, p. 352. 

21 Cfr. ANSELMO DE CASTRO (nota 20), pp. 352 e 353. 

22 Cfr. ANSELMO DE CASTRO (nota 20), p. 353. 

23 Cfr. LEBRE DE FREITAS, A Ação Declarativa Comum, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p. 

318, nota 5. 

24 Sobre a natureza deste silogismo, cfr. KARL ENGISH, Introdução ao Pensamento Jurídico, 

tradução (de Baptista Machado) da 6.ª edição de Einführung in das Juristische Denken, de 1983, 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p. 83 e segs., KARL LARENZ, Metodologia da Ciência do 

Direito, tradução (de José Lamego) da 5.ª edição, de 1983, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 

1989, p. 323 e segs., e LEO ROSENBERG (nota 10), p. 20 e segs.. 
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Neste sentido, afirmar que as regras de distribuição do ónus da prova 

contêm instruções para o juiz sobre o reconhecimento do direito e, por 

consequência, sobre o sentido da decisão25 apenas é exato na medida em que as 

concretas normas substantivas prevendo o efeito jurídico pedido são também, ao 

definirem os pressupostos de cuja verificação depende o nascimento do direito, 

disposições sobre a distribuição do ónus da prova no caso concreto; já não é exato 

se se reportar à regra contida nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do Cód. Civ.. Com maior 

propriedade se dirá, então, que esta condiciona sobretudo a atividade do próprio 

legislador, obrigando a que este tenha um especial cuidado na construção dos 

enunciados das normas substantivas. No mais, a regra nada acrescenta ao que já 

resulta dos enunciados das disposições normativas substantivas que regulam as 

relações da vida e da compreensão do modo como opera o silogismo judicial. 

A regra contida nos n.os 1 e 2 do art. 342.º do Cód. Civ. reflete a teoria das 

normas de ROSEMBERG – ou uma teoria das normas essencialmente idêntica – sobre 

o critério de distribuição do ónus probatório, mas não encerra ou é a fonte deste 

critério. Aliás, o pai desta teoria não parece ver vantagem na previsão da 

distribuição do ónus da prova através de uma regra geral principal, inexistente na 

Zivilprozessordnung alemã, oferecendo como caso de regulamentação geral 

inadequada o § 269 do Código de Processo Civil húngaro de 1911, que cita, apud 

ALEXANDER DER SCHMIDT: “O ónus da prova recai sobre a parte que tem interesse 

em que o tribunal considere como verdadeiros os factos afirmados. Por 

conseguinte, os factos que servem para fundar algum direito devem ser provados 

pela parte que faz valer este direito; de outro lado, os factos que excluem a 

realização do direito feito valer ou que o anulam devem ser provados pela parte 

                                                 
25 Cfr. LEO ROSENBERG (nota 10), p. 23. 
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que se opõe à pretensão”26 – disposição esta que, de acordo com ALBERTO DOS REIS, 

corresponde à doutrina da norma hoje presente no art. 414.º do CPC27. 

 

2.2.5. Dispensa do ónus da prova e ónus da prova do contrário 

Dispõe o art. 344.º, n.º 1, do Cód. Civ. que as regras descritas nos artigos que 

o antecedem, designadamente no citado art. 342.º, invertem-se, quando haja 

presunção legal, dispensa ou liberação do ónus da prova, ou convenção válida nesse 

sentido. As três fontes de inversão do ónus da prova referidas não se confundem, 

sendo a mais drástica a dispensa (ou liberação) do ónus da prova. 

A dispensa (ou liberação) do ónus da prova traduz-se na obtenção de um 

resultado probatório afirmativo sem a apresentação de um meio de prova ou a 

realização qualquer atividade probatória, sendo o facto dispensado de prova dado 

por assente28. Contrariamente ao que ocorre com a presunção legal, na dispensa 

do ónus da prova a lei não exige à parte a quem a demonstração do facto aproveita 

que prove os factos-base de uma presunção. Aqui, a lei toma por verdadeiro um 

enunciado de facto apresentado por uma das partes – que, de acordo com as regras 

gerais (art. 342.º do Cód. Civ.), deveria suportar o ónus da sua prova –, isto é, 

“declara certo um facto se não se provar o contrário”29. 

Nos casos de dispensa do ónus da prova, a lei, sem alterar, a montante, o 

elenco dos factos típicos nos quais se funda o direito – a afirmar ulteriormente na 

atividade subsuntiva silogística inerente à decisão da questão de direito –, altera o 

critério de decisão – altera as regras de julgamento a jusante –, impondo que, em 

                                                 
26 Cfr. LEO ROSENBERG (nota 10), pp. 144 e 145, incluindo nota de rodapé 57. 

27 Cfr. JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, Vol. III, 1985, Coimbra, 

Coimbra Editora, p. 280. 

28 Cfr. LEBRE DE FREITAS (nota 23), p. 208. 

29 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, «Provas: direito probatório material», BMJ n.º 110, Novembro, 

1961, p. 154, sublinhado nosso, e p. 187; cfr., ainda, MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE, Noções 

Elementares de Processo Civil, 1979, Coimbra, Coimbra Editora, p. 208. 
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caso de dúvida, o facto seja dado como assente30. Dizer que a parte está dispensada 

de provar um facto constitutivo da posição jurídica que invoca e que a favorece 

significa, pois, dizer que tal facto deve ser julgado assente, na falta de prova que 

revele a falsidade da alegação. Ao dispensar uma parte do ónus da prova, a lei está, 

consequentemente, a impor à contraparte o ónus de provar o contrário31. 

Do exposto resulta que, se a parte contrária não lograr provar que o 

enunciado apresentado pela parte desonerada é falso, e ainda que não tenha sido 

produzida qualquer prova da sua veracidade – v.g., da veracidade de factos 

instrumentais concludentes –, o juiz deverá vencer a dúvida e incluir o facto 

essencial alegado no elenco dos factos que servem de base à aplicação do direito. 

Com propriedade, poder-se-á dizer que, nos casos de dispensa do ónus da prova, 

não estabelecendo a lei uma ficção legal, impõe ao juiz uma ficção jurisdicional: na 

falta de prova (isto é, na incerteza) deve considerar o facto como provado, isto é, 

deve ficcionar que a sua verdade foi demonstrada. 

 

2.2.6. Fundamentos dos casos existentes 

Descrevendo as razões justificativas dos casos de inversão do ónus da prova 

encontrados na lei – mais do que refletindo sobre o que pode fundamentar 

axiologicamente a inversão –, RITA LYNCE DE FARIA distingue razões de natureza 

particular – protegendo posições subjetivas – de razões de natureza pública – 

tutelando a atividade dos próprios tribunais32. As primeiras estão presentes quando 

a inversão do ónus da prova é explicada – melhor, é explicável – com a especial 

dificuldade ou quase impossibilidade de uma das partes efetuar a prova, sendo a 

demonstração do contrário fácil de realizar pela outra parte, com a imposição de 

                                                 
30 Não é exatamente esta a posição adotada no recente Ac. do TRE de 06-10-2016 

(34305/15.1YIPRT.E1), disponível em dgsi.pt. 

31 Cfr. RITA LYNCE DE FARIA (nota 9), p. 39. 

32 Cfr. RITA LYNCE DE FARIA (nota 9), p. 59 e segs.. 
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uma sanção contra uma das partes, censurando o seu comportamento, com a tutela 

da parte mais débil numa relação jurídica e, finalmente, com a tutela de institutos 

jurídicos sobre relações que careçam de elevada certeza jurídica – v.g., relações de 

facto tuteladas pelo direito ou relações sobre o estado das pessoas33. As razões de 

natureza pública são a promoção da eficiência processual – reduzindo custos 

económicos e temporais do processo – e a facilitação da pronúncia jurisdicional34. 

Ainda na satisfação de interesses comunitários, a inversão do ónus da prova poderá 

surgir como ferramenta de política de justiça, destinada a incentivar a parte onerada 

a fiscalizar as fontes de concretização de um perigo típico, que controla melhor – 

v.g., no caso das concessionárias de autoestradas –, ou a procurar ativa e 

graciosamente a resolução do litígio – v.g., no caso das companhias seguradoras. 

Na economia da presente reflexão, através da qual se procura um juízo de 

constitucionalidade, mais do que tentar descrever os concretos fundamentos dos 

casos já positivados de inversão do ónus da prova, interessa-nos começar por 

identificar as razões válidas para a alteração do status quo probatório, à luz da 

Constituição. 

 

2.2.7. Fundamento para a inversão do ónus da prova na jurisprudência do 

Tribunal Constitucional 

No seu Ac. n.º 597/2009, analisando a conformidade com o direito 

constitucional a um processo equitativo de uma norma estabelecendo uma 

inversão do ónus da prova em matéria de responsabilidade aquiliana, o Tribunal 

Constitucional começa por sublinhar que o legislador dispõe de uma ampla 

margem de liberdade na concreta modelação do processo, mas não está autorizado, 

por força dos arts. 13.º e 18.º, n.º 2 e 3, da Constituição, a criar obstáculos que 

                                                 
33 Sobre a certeza jurídica, cfr. JOÃO BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso 

Legitimador, Coimbra, Almedina, 1989, p. 55 e segs.. 

34 Cfr. RITA LYNCE DE FARIA (nota 9), p. 62. 
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dificultem ou prejudiquem, arbitrariamente ou de forma desproporcionada, o 

direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva. Compreendido 

nesta tutela constitucional está, acrescentamos nós, o direito a uma defesa 

efetiva35. Ora, prossegue o Tribunal Constitucional, a ideia de processo equitativo 

atinge seguramente as regras sobre a distribuição do ónus da prova, 

independentemente da sua natureza substantiva. Ainda que o legislador goze de 

ampla discricionariedade em matérias desta índole, não estão estas imunes aos 

princípios constitucionais36. 

No aresto de que nos socorremos agora (Ac. n.º 597/2009), o Tribunal 

Constitucional, avançando na procura dos fundamentos do sistema de distribuição 

do ónus probatório, sustenta que, em todas as situações de presunção legal – que 

conduzem à inversão do ónus probatório –, emerge e ganha visibilidade, como 

critério de distribuição do encargo com a prova, a facilidade probatória. Assim 

sendo, considera o referido tribunal superior, ao desenhar o regime processual e 

substantivo aplicável a uma ação destinada à efetivação da responsabilidade 

civil aquiliana, o legislador não pode ser indiferente à existência de factos que, pela 

sua especial natureza, oferecem uma grande dificuldade de prova por parte de 

quem suportou o dano, relativamente aos quais o lesante, pelo contrário, encontra 

uma dificuldade probatória menor. Neste contexto, as presunções legais – ou a 

técnica da dispensa do ónus da prova, acrescentamos nós – surgem como resposta 

a essas situações em que a prova pode resultar particularmente gravosa ou difícil 

para uma das partes, causando, ao mesmo tempo, o mínimo prejuízo possível à 

outra parte, dentro dos limites do justo e do adequado. Conclui o Tribunal 

Constitucional que “a tutela da parte «prejudicada» pela presunção obtém-se pela 

exigência fundamentada e não arbitrária de um nexo lógico entre o facto indiciário 

                                                 
35 Cfr. RUI MEDEIROS (nota 11), p. 192. 

36 Cfr. CARLOS LOPES DO REGO, «Os princípios constitucionais da proibição da indefesa, da 

proporcionalidade dos ónus e cominações e o regime da citação em processo civil», in Estudos em 

Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, p. 839. 
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e o facto presumido, o qual deve assentar em regras de experiência e num juízo de 

probabilidade qualificada” – sublinhado nosso. 

Transpondo, segundo cremos, o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal 

Constitucional para a técnica da dispensa do ónus da prova, deve exigir-se, por 

maioria da razão – já que aqui a lei não obriga sequer à prova dos factos-base de 

uma presunção legal –, como condição da sua consagração, qualquer que seja o fim 

de política de justiça perseguido com a adoção desta ferramenta, que se verifique 

uma inviabilidade típica, quase absoluta, de recolha de elementos de prova por 

parte do demandante, gozando o demandado, invariavelmente, de muito maior 

facilidade na demonstração dos factos que integram a relação material 

controvertida. Só assim se compreende que o legislador aceite que um enunciado 

de facto seja considerado assente (provado) sem que a sua verdade tenha sido 

demonstrada pela prova produzida numa instrução contraditória. 

 

2.2.8. Dispensa do ónus da prova e verdade 

Tal como sustenta MICHELE TARUFFO, “a justiça da decisão não pressupõe 

apenas a sua legalidade, isto é, decorrer de uma correta interpretação das normas, 

mas também a sua veracidade, ou seja, a averiguação da verdade dos factos 

relevantes. A razão fundamental de assim ser está em que nenhuma decisão pode 

considerar-se justa se se fundar numa averiguação falsa ou errónea dos factos da 

causa”37.  

Na procura do fundamento – da legitimação – da dispensa do ónus da prova, 

não podemos deixar de apurar se este mecanismo opera “no sentido de favorecer e 

simplificar a prova dos factos, e assim dirigir o processo para uma decisão que, ao 

                                                 
37 Cfr. MICHELE TARUFFO, Verdad, Prueba y Motivación en la Decisión Sobre los Hechos, 

México, TEPJF, 2013, p. 98. 
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menos tendencialmente, se funde no seu apuramento”38. Ainda que não 

enfrentemos aqui a questão de saber se o processo civil se deve orientar, ou não, 

para o apuramento da verdade dos factos – ou se o seu fim é resolver um conflito, 

tendo a verdade um papel secundário (conforme defende a escola liderada por 

MONTERO AROCA em Espanha) –, não podemos deixar de perguntar se – aceitando 

que, em qualquer caso, é preferível uma decisão assente na verdade, do que uma 

decisão fundada na reconstituição falsa, errada ou lacunosa dos factos da causa – a 

manipulação do ónus da prova afeta de modo positivo ou negativo o propósito de 

que a decisão se funde o mais possível sobre a prova dos factos relevantes39. 

Quando a lei, através da dispensa do ónus da prova, estabelece que um 

enunciado de facto posto por uma das partes é verdadeiro – salvo prova em 

contrário –, não exigindo que a relação material controvertida resulte demonstrada 

da prova, aceita o sacrifício da verdade. A lei aceita que a sentença possa assentar 

em enunciados de facto falsos, embora assentes – apenas por força da dispensa do 

ónus da prova. Aceita, enfim, que a sentença, no lugar de operar a justa composição 

do litígio, promova a injustiça. 

A dispensa do ónus da prova é uma afronta à epistemologia presente no 

processo equitativo, sugerindo que este processo a pode dispensar na satisfação de 

interesses estranhos à realização da justiça (material). O risco assim assumido pelo 

legislador – risco sistémico, pela brecha que abre no quadro axiológico da lei –, da 

maior gravidade, apenas poderá ser justificado com a necessidade de satisfação de 

princípios fundamentais de igual ou superior ordem. 

A possibilidade de a dispensa do ónus da prova ser indiferente – ou 

constituir uma mais-valia – para a obtenção de uma decisão da causa fundada na 

                                                 
38 Cfr. MICHELE TARUFFO, «Presunzioni, inversioni, prova del fatto», Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile, Ano XLVI (1992), p. 753 (as linhas que se seguem bem poderiam ser 

colocadas entre aspa, pois, cremos, não desvirtuam o espírito, e mesmo a letra, do texto do Professor 

transalpino citado). 

39 Cfr. MICHELE TARUFFO (nota 38), p. 753. 
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prova dos factos e na verdade material “é afastada sempre que (…) exonera uma 

parte da prova de um facto positivo atribuindo à outra parte o ónus de uma prova 

difícil ou impossível, como é normalmente a prova de um facto negativo. 

Mecanismos deste tipo reduzem significativamente, por vezes a nada, aquilo que 

pode chamar-se o «rácio de verdade» da decisão”40. Significa isto que, nestes casos, 

o bem em risco é imediatamente a justiça, ficando o legislador onerado com a 

demonstração da existência de um valor fundamental de ordem superior cuja 

satisfação só possa ser alcançada colocando seriamente em risco a realização da 

justiça material. 

 

2.2.9. Dispensa do ónus da prova e posição da contraparte 

Fundando-se a dispensa do ónus da prova nas dificuldades probatórias 

sentidas por uma das partes, “faz sentido perguntar se não se deve pedir ao menos 

igual atenção para a parte que acaba por ser onerada – e não por sua vontade – com 

a prova que não suportaria se fosse aplicada a regra-base sobre o ónus da prova. 

Isto aplica-se ao legislador, quando introduz – direta ou indiretamente – 

presunções legais, ou inverte ou modifica o ónus da prova ordinário. Para além de 

se questionar a bondade da solução que privilegia a tutela de um interesse ou de 

um sujeito, deve ser (…) sublinhado que estas técnicas não são indiferentes ou 

«neutrais» pelo que respeita à dinâmica da decisão e da tutela de valores como a 

verdade da decisão ou a concreta possibilidade da parte fazer valer o seu direito”41.  

Se há casos em que a manipulação do ónus da prova pode ser tida como 

racional, pois favorece a prova do facto positivo e atribui o ónus à parte que o 

invoca positivamente no seu próprio interesse, outros há que são irracionais, nos 

quais se promove uma decisão sem a prova do facto “e, atribuindo-se um ónus da 

prova de um faco negativo, se determina a priori qual das duas partes está 

                                                 
40 Cfr. MICHELE TARUFFO (nota 38), p. 753. 

41 Cfr. MICHELE TARUFFO (nota 38), pp. 754 e 755. 
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destinada a perder a causa”42. “É legítimo duvidar que, neste tipo de situações, seja 

respeitada a garantia fundamental do direito à prova, visto como a faculdade da 

parte fornecer livremente ao tribunal a demonstração do facto em que funda a sua 

pretensão”43. 

 

2.2.10. Ainda o princípio da igualdade 

Sendo a concreta agressão ao direito a um processo equitativo operada 

através de um tratamento privilegiado de uma das partes – toma-se como ponto 

de partida a verdade da sua afirmação, o mesmo não se aceitando relativamente à 

afirmação proferida pela contraparte –, não surpreende que o caminho a trilhar 

para se poder concluir pela agressão a este direito (art. 20.º, n.º 4, da CRP) seja, 

afinal, o mesmo que, como vimos, deve ser trilhado para se poder concluir se a 

norma analisada agride o princípio da igualdade (art. 13.º, n.º 1, da CRP). 

Conforme deixou claro o Tribunal Constitucional no seu Ac. n.º 742/96, 

“uma eventual inversão do ónus da prova decorrente da lei não é necessariamente 

incompatível com princípios e normas constitucionais (desde que corresponda a 

uma justa distribuição de riscos resultante de interação social) e é mesmo 

expressamente admitida, no plano infraconstitucional, pelo artigo 344.º, n.º 1, do 

Cód. Civ., independentemente de qualquer presunção de culpa” – sublinhado 

nosso44. Não se apontando, numa solução legislativa que opte por onerar uma das 

partes em detrimento da outra em matéria de ónus da prova, qualquer iníqua 

distribuição dos riscos da vida em sociedade – reveladora de arbitrariedade –, não 

poderá ela ser considerada inconstitucional45. 

                                                 
42 Cfr. MICHELE TARUFFO (nota 38), p. 755. 

43 Cfr. MICHELE TARUFFO (nota 38), p. 755. 

44 Sobre a questão tratada neste aresto, cfr., ainda, os Acs. do Tribunal Constitucional n.os 

761/95 e 282/99. 

45 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 504/04; ainda sobre a problemática da inversão 

do ónus da prova, cfr. os Acs. do Tribunal Constitucional n.os 149/93, 236/99 e 465/2012 
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Devemos, no entanto, reconhecer que, ao menos quando a inversão do ónus 

da prova resulte do emprego da técnica da dispensa do ónus da prova em benefício 

de uma classe concreta de pessoas singulares ou entidades coletivas, a agressão ao 

postulado do tratamento igual de todos os cidadãos está sempre latente. É que, 

neste caso, a lei opta por tomar como verdadeira – até prova em contrário, mas sem 

exigir a prova dos factos-base de uma presunção legal – a realidade de facto 

apresentada por uma parte contra outra que lhe é substancialmente igual – 

igualdade substancial que o julgador está obrigado a respeitar no decurso do rito 

processual, de modo ainda mais reforçado (art. 4.º do CPC). Aliás, o próprio 

Tribunal Constitucional reconhece que este tratamento de privilégio é 

contranatura, pois considera que uma sistemática inversão do ónus da prova 

ofende “de forma intolerável a posição da parte contrária”, tornando impossível o 

exercício do direito de defesa dos demandados46. 

Resulta do exposto que a eventual desconformidade da norma contida no 

art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho, com o direito a um processo 

equitativo pode resultar de estabelecer ela uma distinção arbitrária, irrazoável e 

sem fundamento racional em favor de uma determinada parte num litígio.  

 

2.2.11. Fundamento válido para a dispensa do ónus da prova 

O processo equitativo exige que o julgamento de facto seja alicerçado em 

critérios de racionalidade epistemológica que, refletidos na sua motivação – a 

justificação da convicção formada (art. 607.º, n.º 4, primeira parte, do CPC) –, 

permitam compreender o sentido da decisão sobre a verdade do facto. Afastar esta 

ordem de preocupações é afastar a preocupação com a realização da justiça. 

Os casos de dispensa do ónus da prova fundados em razões de natureza 

pública, acima descritas – onde se devem incluir os de tutela da certeza jurídica, 

pois é este interesse de ordem pública, e não a realização da justiça material do 

caso concreto, que é perseguido –, apenas serão de admitir a título 

                                                 
46 Cfr. o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 389/99. 
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excecionalíssimo, considerando a drástica alteração do status quo probatório assim 

operada e o risco de frustração da justa composição do litígio que qualquer 

inversão do onus probandi envolve. Ressalvados estes casos, e pelas razões já 

expostas, não existe uma razão geral válida para privilegiar um dos lados de um 

litígio civil, que não seja proporcionar um maior equilíbrio entre os litigantes, 

quando a sua igualdade substancial, sem a referida dispensa, esteja grave, invariável 

e irremediavelmente adulterada, como forma de facilitar a realização da justiça 

material. 

 

3. Apreciação da constitucionalidade da norma prevista no art. 5.º do 

Decreto-Lei n.º 218/99 

Concluído o brevíssimo enquadramento dogmático do caso-tipo proposto, 

podemos agora enfrentar a questão central que nos ocupa: a constitucionalidade 

da norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho, à luz do 

disposto no n.º 4 do art. 20.º da CRP. 

 

3.1. Procura do fundamento da solução legal 

O motivo da dispensa do ónus da prova previsto no art. 5.º do Decreto-Lei 

n.º 218/99 é identificado pelo Supremo Tribunal de Justiça, no mencionado acórdão 

de 15 de outubro de 2013, como sendo a dificuldade das entidades hospitalares de 

provarem o facto gerador do dano, por não disporem dos necessários elementos de 

prova. Se o ónus da prova lhes fosse atribuído, “a grande maioria das ações estaria 

votada ao insucesso”, o que “levaria a flagrantes injustiças, que o sentimento 

jurídico dominante na comunidade repudiaria” − é idêntica a justificação 

apresentada no acórdão do mesmo tribunal de 1 de abril de 2008, também já citado. 

Traço comum a todos os casos concretos tratados nos arestos do Supremo 

Tribunal de Justiça acima referidos é a demanda de uma sociedade seguradora, na 

efetivação de responsabilidade civil emergente de acidente de viação. Esta casuística 

permite alcançar o sentido da referida justificação. As sociedades seguradoras 
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dedicam-se profissionalmente à gestão e regularização de sinistros, equipando-se 

com um corpo de funcionários especializados e de peritos, podendo gerir o litígio 

antes mesmo de ele ocorrer, impondo contratualmente aos segurados a adoção de 

procedimentos tendentes à recolha e preservação da prova – como seja a obrigação 

de participação do sinistro num curto espaço de tempo ou o preenchimento de 

formulários com a indicação de testemunhas. Os instrumentos empregues nestes 

ilícitos – viaturas automóveis – não variam, podendo ser ulteriormente 

inspecionados, para recolha de indícios que permitam compreender a dinâmica do 

sinistro, sendo esta explicável com recurso a regras da física. Os acidentes de viação 

ocorrem em lugares públicos – vias de comunicação –, não sendo especialmente 

difícil para estas sociedades recolher a prova dos factos, por regra, desde logo 

porque podem facilmente persuadir o segurado (ou o condutor autorizado) a 

testemunhar em juízo, procurando este evitar o agravamento de prémios de seguro 

ou mesmo o exercício do direito de regresso. 

Sendo esta a casuística que gerou a descrita corrente jurisprudencial, 

devemos notar que o caso-tipo que nos ocupa é substancialmente distinto. Aqui o 

demandado é uma pessoa singular, atuando este putativo lesante num contexto 

que nada tem a ver com a sua atividade profissional. Impõe-se, pois, verificar se o 

descrito fundamento material da opção legislativa tem algum apego à realidade, 

em casos como o que tratamos. 

Um dos mais importantes ensinamentos que nos trouxe a Economia 

Comportamental – disciplina popularizada pelo Nobel DANIEL KAHNEMAN – é a de 

que, em todos os domínios da vida em sociedade, designadamente, na produção 

legislativa, os mais reputados especialistas têm assentado as suas posições na sua 

intuição – ou em puro folclore –, não sujeita ao crivo de qualquer experimentação; 

quando sujeitas a uma experimentação com bases científicas, estas posições 

(intuições) revelam-se, normalmente, erradas. Devemos, assim, ser especialmente 

exigentes na afirmação do apego do fundamento da opção legislativa em análise ao 

nosso caso-tipo. 
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Ora, como veremos nos pontos seguintes, sendo o demandado uma pessoa 

singular, alegado lesante atuando num contexto que nada tem a ver com a sua 

atividade profissional – como no caso-tipo que nos ocupa –, está longe de se 

encontrar demonstrado que a descrita fundamentação para o estabelecimento de 

uma dispensa do ónus probatório tenha o mínimo cabimento. 

 

3.1.1. Maior dificuldade probatória – carência de meios de prova 

a) Para podermos afirmar que as entidades hospitalares integradas no 

Serviço Nacional de Saúde têm maior dificuldade na prova dos factos ilícitos 

extracontratuais nos quais o seu alegado direito se funda – do que os demandados 

na prova do seu contrário –, devemos, num primeiro momento, começar por 

perceber que especial dificuldade probatória subjetiva é essa. 

Importa aqui não confundir a carência inultrapassável de meios de prova 

com a inexistência de meios resultante da inércia da parte na sua procura ativa. Os 

demandantes de que tratamos (estabelecimentos hospitalares integradas no 

Serviço Nacional de Saúde) são entidades coletivas, com estruturas administrativas 

robustas, frequentemente organizadas empresarialmente, com assessorias 

jurídicas próprias ou avençadas permanentes, podendo facilmente adotar 

procedimentos – como ocorre com os órgãos de polícia criminal e com as 

sociedades seguradoras – de recolha de elementos probatórios no momento que 

tomam do assistido a sua declaração – nada obsta, por exemplo, que, no auto ou 

formulário preenchido, incluam um campo destinado à indicação de testemunhas 

(e se testemunhas não existirem, então mais uma razão há para não se atribuir o 

ónus da prova ao demandado). 

Não pretendemos concluir que estas entidades hospitalares não enfrentam 

dificuldades probatórias; seguramente que as enfrentam. Mas também as 

enfrentam quaisquer outros demandantes (como as entidades hospitalares não 

integradas no Serviço Nacional de Saúde), designadamente em sede de efetivação 

de responsabilidade delitual. 
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Os meios instrutórios efetivamente colocados ao dispor das partes são 

atualmente bastante diferentes dos existentes há vinte anos. Desde o recurso a 

bases de dados que permitem a localização das testemunhas indicadas, até à 

possibilidade da sua inquirição por teleconferência – que permite vencer alguma 

relutância destas em suportar o transtorno da deslocação a tribunal –, passando 

pelos reafirmados deveres de cooperação e de gestão processual, a cargo do 

tribunal, são várias as ferramentas processuais disponíveis. Pode hoje afirmar-se 

que, a existirem meios de prova, não deixarão eles de ser apresentados em juízo em 

resultado de quaisquer dificuldades subjetivas das partes. 

 

b) Num segundo momento, detendo-nos agora sobre a afirmada facilidade 

probatória dos demandados, não podemos deixar de reconhecer que, se, por 

exemplo, houver dificuldade em identificar terceiros que possam ter assistido aos 

alegados factos, bem como de os persuadir a colaborarem com a justiça, essa 

dificuldade não é menor para o demandado do que é para a entidade demandante 

– que, como referido, pode exigir do assistido a devida colaboração, sob pena de 

exercer o seu direito de crédito contra este.  

Estando em causa putativos ilícitos praticados por particulares, 

frequentemente em lugares privados, sem outras consequências danosas que não 

sejam as lesões corporais e fora dos olhares de qualquer público, não existe 

qualquer maior facilidade probatória ou disponibilidade de elementos de prova por 

parte do demandado. Na verdade, sucede o oposto. Poderá bem ocorrer que, 

desenvolvendo-se a refrega apenas entre duas pessoas – ou numa confusa rixa –, o 

demandado só possa produzir as suas exíguas declarações de parte em sua defesa. 

Já a entidade hospitalar poderá produzir como testemunha o assistido – em quem 

optou por acreditar, não lhe cobrando diretamente o serviço que lhe prestou. 

A dificuldade probatória que as entidades hospitalares integradas no Serviço 

Nacional de Saúde possam sentir é, assim, a dificuldade que os assistidos poderiam 

experimentar – atenuada, como se adiantou, pois podem ainda estas entidades 
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contar com o testemunho do lesado (meio de prova tido por mais fiável do que as 

meras declarações de parte) –, e não se vê que a dificuldade destes seja tipicamente 

maior do que a dos alegados lesantes. Aliás, se assim fosse, a dispensa de ónus da 

prova deveria beneficiar todos os supostos lesados demandantes – como o próprio 

assistido, numa eventual ação contra o lesante, com vista ao ressarcimento de 

outros danos –, assim como todos os restantes estabelecimentos hospitalares e 

outros “bons samaritanos” abrangidos pelo 495.º, n.º 2, do Cód. Civ., e não apenas 

as entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde, sob pena de 

violação do princípio da igualdade (art. 13.º, n.º 1, do CRP). 

 

c) O raciocínio expendido conduz-nos a uma terceira reflexão: não só o 

demandado, alegado autor do ilícito, não está tipicamente melhor colocado para 

demonstrar a realidade dos factos do que a entidade demandante, como a sua 

posição é, na verdade, mais frágil, quer por não dispor da capacidade contenciosa 

das demandantes – não estando permanentemente assessorado por departamentos 

de contencioso –, quer por não possuir qualquer ferramenta privada de persuasão 

de terceiros a colaborarem com a justiça. E dramaticamente mais frágil se torna a 

posição do demandado, por ação do legislador, em resultado da exoneração 

probatória da contraparte sobre os factos geradores do dano. 

A dispensa do ónus da prova obriga o réu à prova de um facto negativo. Ora, 

a dificuldade desta demonstração tem sido usada como argumento em defesa da 

inversão do ónus da prova, mas desonerando-se a porte que afirma o facto negativo. 

No caso tratado, a lei não só altera o status quo probatório, como o faz agravando 

notoriamente o encargo probatório da contraparte. Afigura-se, pois, que a dispensa 

do ónus da prova reflete-se aqui de modo negativo sobre a possibilidade de a 

decisão condenatória, a que quase seguramente se chegará – com facilidade… –, se 

fundar na efetiva prova da verdade dos factos, e não resultar afinal da determinação 

apriorística de quem ab initio está destinado a ter vencimento de causa. 
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Podemos admitir que o legislador tenha considerado ser mais fácil ao réu 

demonstrar um enunciado excludente universalmente válido para prova do 

contrário – v.g., encontrar-se em local diferente do alegado, como prova de ser falso 

que se encontrasse neste –, do que ao autor provar o enunciado com idêntica 

estrutura afirmativa – acolhendo a lei a “assimetria dos enunciados universais”, 

argumento epistemológico central no pensamento de KARL  POPPER. No entanto, a 

realidade por nós considerada encarrega-se de desmentir esta pressuposição. O 

demandado pode deparara-se com igual carência de meios probatórios – e, por 

regra, depara-se, sendo este o caso-tipo que consideramos. O incumprimento do 

exigente standard probatório previsto no nosso processo civil, assim transferido 

para o réu, não permite concluir, como parece o legislador concluir, que a 

insatisfação do ónus da prova (do contrário) significa que o enunciado de facto 

apresentado pelo autor é verdadeiro. 

 

3.1.2. Maior dificuldade probatória – diferenciação dos casos 

a) Ensaiando uma caracterização mais fina do caso-tipo que tratamos, 

podemos afirmar com segurança que não se confunde ele com os considerados pelo 

Supremo Tribunal de Justiça – e que explicarão a intenção histórica-psicológica do 

legislador –, pois apenas nestes últimos a relação material controvertida 

caracteriza-se como sendo um acidente de viação. No exercício de uma atividade 

intrinsecamente perigosa, como é a condução de uma viatura automóvel, com alta 

potencialidade danosa – assim o considerou o Supremo no seu Assento 1/80 –, 

exige-se ao agente que atue com uma especial tensão da inteligência e da vontade, 

propícia a uma perceção nítida de todas as circunstâncias que rodearam o 

acontecimento danoso47. Esta realidade, associada à circunstância de o evento ter, 

                                                 
47 Cfr. JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, «Ónus da prova da culpa na responsabilidade civil por 

acidente de viação», in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro, II, Iuridica, 
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tipicamente, algum grau de publicidade, revelando mais facilmente a autoria do 

facto danoso, permite-nos concluir que, em matéria de acidente de viação, o alegado 

autor do dano tenderá a estar não apenas “em melhor situação do que a vítima para 

oferecer prova no respeitante à culpa”48, como também para oferecer prova no que 

respeita à própria ocorrência do facto danoso e à sua autoria – isto é, prova do 

contrário.  

Tratando-se de uma lide que tem por objeto um acidente de viação – 

situação da vida na qual, pelas razões apontadas, a autoria do facto pode ser 

estabelecida com maior facilidade –, não surpreende que a lei adjudique ainda ao 

lesante a prova de todos os restantes meandros essenciais da relação material 

controvertida, reveladores, ou não, da culpa – factualidade esta também abrangida 

pela concreta dispensa do ónus da prova de que nos ocupamos. Em suma, perante 

a natural melhor perceção do facto e o maior domínio do perigo típico, 

compreende-se que a lei distribua os riscos da atividade desenvolvida onerando 

mais gravemente quem dela tira proveito – e, por consequência, quem tenha 

assumido o pagamento dos danos por ela gerados. 

Não vale, pois, qualquer extrapolação dos fundamentos invocados pelo 

mencionado tribunal superior para o nosso caso-tipo ou para qualquer outro que 

não se destine ao exercício de responsabilidade civil por acidente de viação (ou pela 

prática de qualquer outra atividade com elevado risco de dano), no sentido de, 

também nestes, se justificar a consagração de uma dispensa do ónus probatório 

normalmente a cargo do demandante. 

 

b) A posição do demandado pessoa singular, quando enfrenta o processo 

judicial, é manifestamente mais frágil do que a das sociedades seguradoras, partes 

                                                 
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, número especial, 1979 (impr. 1980), 

Coimbra, Universidade de Coimbra, pp. 446 e 450. 

48 Cfr. JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO (nota 47), p. 446; sublinhado nosso. 
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nos processos que permitiram ao Supremo Tribunal de Justiça aceitar o já descrito 

fundamento material da norma apreciada. 

Se de uma sociedade seguradora se espera que adote mecanismos de 

aquisição e de preservação da prova, o mesmo já não se poderá exigir ao cidadão 

comum. Não se pode esperar que este registe todos os seus passos, para a 

eventualidade de necessitar de fazer a prova da falsidade de uma imputação. O 

Estado (legislador e tribunal) não pode exigir ao cidadão que, por exemplo, instale 

mecanismos de gravação de imagem no interior da sua sala-de-estar, de modo a 

poder provar que, em dado momento, esteve sozinho em casa, e não a agredir o 

vizinho do apartamento ao lado, quando este se preparava para tomar o elevador 

– sob pena de, não conseguindo fazer a prova de que não estava no “hall de 

distribuição” do andar, ser condenado pela prática de tal agressão, numa demanda 

instaurada pelo estabelecimento hospitalar que assistiu o autointitulado lesado. 

A norma que nos ocupa consagrando a dispensa do ónus da prova – melhor, 

o legislador – desconsidera todas as particularidades de uma instância integrada, 

pelo seu lado passivo, por uma pessoa física – v.g., pense-se nos demandados 

desonerados da impugnação dos factos articulados (arts. 568.º, al. b) e 574.º, n.º 4, 

do CPC) que, ainda assim, por força desta norma, ficariam onerados com o encargo 

bem mais pesado da prova do contrário, ou nos demandados na qualidade de 

herdeiros do autor do facto ilícito. Esta desconsideração revela bem que o 

legislador não procurou aqui distribuir entre as partes o risco de sucumbência 

como uma possibilidade residual, ou seja, como ultima ratio para a hipótese 

virtualmente marginal na qual o facto não resulta provado. Pelo contrário, 

aproveitando para o caso as palavras de MICHELE TARUFFO, ele toma “a 

sucumbência de uma parte por falta de prova como hipótese primária, ou seja, que 

esta quase certamente se verificará, uma vez que a efetiva prova do facto é 

tendencialmente afastada”49. 

 

                                                 
49 Cfr. MICHELE TARUFFO (nota 38), p. 753. 
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c) Não ocorrendo, no caso-tipo considerado, qualquer relevante original 

desigualdade substancial das partes – grave e invariável, e irremediável por outra 

via –, a perturbação do status quo através da dispensa do ónus da prova mais não 

é do que uma inaceitável tentativa do legislador de influenciar a sorte da causa, 

desconsiderando o mérito da demanda e a verdade material. Como é evidente, o 

prejuízo do decaimento para uma parte é tão pesado como o prejuízo do 

decaimento para a outra, pelo que esta tentativa do legislador afronta gravemente 

o seu dever de garantir a isonomia no acesso ao direito50. 

Em matéria de responsabilidade delitual, “a inversão do ónus da prova trai 

o «secreto desejo» do legislador em responsabilizar o agente, e em, 

concomitantemente, garantir ao lesado o ressarcimento dos prejuízos”51, 

refletindo, de algum modo, o “histórico desejo”52 da civil law de condicionar o 

atividade dos tribunais. Esta opção, já de si questionável quando se dirige à prova 

da culpa, é constitucionalmente inaceitável quando a inversão abrange a própria 

autoria dos factos. Aqui, em especial, pode dizer-se que a inversão do ónus da 

prova (de alguns dos pressupostos da responsabilidade aquiliana) “não tem um 

significado meramente técnico-processual, mas também um conteúdo de ordem 

material”53. Onde vem estabelecida, ela equivale a uma ratificação legal da 

indicação da pessoa responsável feita pelo demandante – mas apenas por aquele 

que a lei quer privilegiar –, ainda que se admita que essa indicação possa ser 

contrariada mediante a prova do contrário. 

Da comparação entre o caso-tipo tratado pelo Supremo Tribunal de Justiça 

e o caso-tipo por nós tratado, não pretendemos extrair que, no primeiro, a 

interpretação da norma contida no citado art. 5.º  feita pela jurisprudência é 

                                                 
50 Cfr. KEVIN M. CLERMONT e EMILY SHERWIN, «A comparative view of standards of proof», 

The American Journal of Comparative Law, Vol. 50, n.º 2 (Spring 2002), pp. 268 e 269. 

51 Cfr. (referindo-se à culpa) JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO (nota 47), p. 455. 

52 Cfr. KEVIN M. CLERMONT e EMILY SHERWIN (nota 50), p. 267. 

53 Cfr. (referindo-se à culpa) JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO (nota 47), p. 455. 
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conforme à Constituição; apenas pretendemos evidenciar que, se o for, nem por 

isso o será também no (substancialmente distinto) caso-tipo por nós abordado. A 

nossa análise incide apenas sobre este último, pelo que é somente no  contexto da 

aplicação da referida norma ao mesmo que será formulado o juízo sobre a 

inconstitucionalidade daquela norma. 

 

3.1.3. Exigência de realização da justiça 

Como vimos, como fundamento material para a dispensa do ónus da prova, 

afirma-se que, se este ónus for atribuído às entidades hospitalares, a grande 

maioria das ações estará votada ao insucesso, o que constitui uma flagrante 

injustiça, repudiada pelo sentimento jurídico dominante na comunidade. Este 

argumento encerra uma petição de princípio. Está por demonstrar que a justiça 

apenas é feita quando as ações são normalmente procedentes e que ocorre uma 

injustiça quando os demandados têm vencimento de causa. 

A invocação deste argumento parece assentar na utilidade da existência de 

uma posição legal de favor das entidades hospitalares, subjazendo-lhe, 

eventualmente, o sentimento de que estas prestam um serviço que deve ser 

protegido, ainda que através da compressão dos direitos subjetivos de terceiro. Esta 

opção legislativa, a verificar-se, não é válida. “O legislador que regulamenta uma 

relação da vida não pode nem deve perseguir outro fim (…) que não seja a satisfação 

das exigências da justiça e da equidade”54. 

Não pode o legislador promover a injustiça, desobstruindo uma segunda via 

de reembolso das despesas que teve – recorde-se que a entidade hospitalar pode 

também cobrar o serviço do assistido, pelo que goza de uma duplicação de vias 

cobrança –, repondo o seu equilíbrio orçamental, impondo a terceiros o ónus da 

prova de que nada têm a ver com o caso. Aqui, sim, o sucesso na ação (sem 

qualquer prova do facto) pode levar a “flagrantes injustiças, que o sentimento 

jurídico dominante na comunidade repudiaria”. 

                                                 
54 Cfr. LEO ROSENBERG (nota 10), p. 116. 
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A tutela do direito a um processo equitativo impede, “à partida, a introdução 

de discriminações em função da natureza subjetiva da parte em causa”55. Não se 

pode aceitar, num Estado de direito, que o legislador altere o ónus da prova em 

função do sujeito − no caso, entidades hospitalares, mas só se integradas no Serviço 

Nacional de Saúde −, com propósitos substantivos, visando garantir que este tenha 

ganho de causa com maior frequência. 

 

3.2. A inconstitucionalidade da norma contida no artigo 5.º Decreto-Lei n.º 

218/99 

A conclusão a que acima chegámos de que as entidades hospitalares 

integradas no Serviço Nacional de Saúde não estão em pior posição do que os réus 

pessoas singulares na demonstração de um facto que efetivamente tenha ocorrido, 

não só evidencia a iniquidade do processo judicial em que o cidadão demandado 

assim se vê envolvido, como revela uma desigualdade de tratamento entre 

putativos credores, isto é, entre as referidas entidades e as entidades hospitalares 

não integradas no Serviço Nacional de Saúde e os restantes “bons samaritanos” 

abrangidos pelo 495.º, n.º 2, do Cód. Civ., afrontando o disposto no n.º 1 do art. 13.º 

da CRP. Não é esta, no entanto, a dimensão da desconformidade à Constituição 

que devemos sublinhar, pois o nosso caso-tipo não se desenrola entre dois supostos 

credores, opondo, sim, um alegado credor a um alegado lesante. Por assim ser, é 

essencialmente na violação da norma contida no art. 20.º, n.º 4, da CRP (direito a 

um processo equitativo), enquanto dimensão do direito a uma tutela jurisdicional 

efetiva (art. 20.º, n.º 1, da CRP) – postulando este a efetividade do direito de defesa 

– que se ancora a nossa conclusão. 

A norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 de junho, não 

prevê a dispensa do ónus probatório como uma ultima ratio, mas sim como regra 

a priori para condicionar a sucumbência. A pretexto de combater um putativo 

desequilíbrio no acesso à prova, a lei promove o desequilíbrio oposto. Por efeito 

                                                 
55 Cfr. RUI MEDEIROS (nota 11), p. 193. 
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desta norma, a lei não estabelece quem deve provar que factos, tendo em 

consideração as concretas dificuldades probatórias enfrentadas pelas partes, 

predeterminando antes quem deverá sucumbir, salvo se se concretizar a hipótese 

remota do onerado ser bem-sucedido na difícil tarefa de satisfazer o ónus da prova 

(negativa) do contrário que lhe é imposto.  

Se o legislador perspetivasse a dispensa do ónus da prova como ultima ratio, 

e não querendo ensaiar uma distribuição dinâmica deste ónus, teria, 

simplesmente, reforçado o dever de cooperação do demandado, impondo-lhe, sob 

pena de inversão do ónus probatório, agora sim, a prestação de todos os 

esclarecimentos solicitados pela contraparte – à semelhança do que ocorre na fase 

de disclosures da discovery norte-americana –, tendo na devida consideração as 

efetivas carências e facilidades probatórias concretas de cada parte – tal como toma 

no distinto caso previsto no art. 344.º, n.º 2, do Cód. Civ.. 

O processo no qual vigora o disposto no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99 

não está estruturado, por força desta disposição, em termos de permitir a 

descoberta da verdade material e uma decisão da causa ponderada56. O excesso 

(desproporcionalidade) da solução adotada revela que o legislador não está 

preocupado com a descoberta da verdade material, com a paridade de armas ou 

com a igualdade substancial. Está preocupado, sim, com o financiamento das 

entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde, procurando obtê-

lo de terceiros, ainda que à custa dos seus direitos fundamentais. A solução da 

causa para que tende a aplicação da norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 

218/99 despreza, pois, a verdade e a prova dos factos, em benefício do equilíbrio 

financeiro do demandante. 

Podemos concluir: sendo arbitrária e desproporcionada a dispensa do ónus 

da prova que consagra, a norma contida no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 218/99, de 15 

                                                 
56 Sustentando que a tutela do direito a um processo equitativo se estende a qualquer caso 

em que a ação não está estruturada em termos de permitir a descoberta da verdade material e uma 

decisão da causa ponderada, cfr. RUI MEDEIROS (nota 11), p. 193. 
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de junho, viola o direito a uma tutela jurisdicional efetiva, incluindo o direito a um 

processo equitativo (n.os 1 e 4 do art. 20.º da CRP), quando interpretada no sentido 

de que, nas ações para cobrança das dívidas de que trata tal diploma, instauradas 

contra pessoa singular que não se encontre, objetivamente, em condições de poder 

apresentar meios de prova distintos dos que se encontram ao alcance do 

demandante, não incumbe ao credor, nos termos previstos no n.º 1 do art. 342.º do 

Cód. Civ., a prova do facto gerador da responsabilidade pelos encargos. 

 


