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I. ESTADO DE EMERGÊNCIA 

1.1 No dia 18 de Março de 2020 foi decretado pela primeira vez, o estado de emergência em 

Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de Março. 

1.2 A situação excepcional - com a Organização Mundial de Saúde a declarar uma situação 

de pandemia - e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19, exige a 

aplicação de medidas extraordinárias e de carácter urgente. A declaração de estado de 

emergência vem - em articulação com as autoridades europeias - nesta linha, compaginar a 

restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 

liberdades económicas, com vista a prevenir a disseminação do COVID-19. 

1.3 O estado de emergência apenas pode ser declarado quando se verifique, ou ameace 

verificar-se, uma calamidade pública (artigos 19.º, 134.º, alínea d), 138.º, 161.º, alínea l), e 

197.º, n.º 1, alínea f) da Constituição da República Portuguesa, e Lei n.º 44/86, de 30 de 

Setembro). 

1.4 Em termos práticos, a declaração do estado de emergência implica a suspensão parcial 

do exercício de direitos, liberdades e garantias, na medida casuística da determinação, com 

exclusão de direitos de superior dignidade constitucional identificados na lei e na 

Constituição, tais como: o direito à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à 

capacidade civil e à cidadania, a não retroactividade da lei criminal, o direito de defesa dos 

arguidos e a liberdade de consciência e de religião. 

1.5 No caso concreto, a declaração do estado de emergência implicou a suspensão parcial 

do exercício dos seguintes direitos (artigo 4.º do Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020): 

(i) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional; 

(ii) Propriedade e iniciativa económica privada; 

(iii) Direitos dos trabalhadores; 

(iv) Circulação internacional; 

(v) Direito de reunião e de manifestação; 

(vi) Liberdade de culto, na sua dimensão colectiva; 

(vii) Direito de resistência. 

1.6 O actual estado de emergência tem a duração máxima de 15 dias, podendo ser renovado 

por um ou mais períodos idênticos, na eventualidade da causa que o determinou se 

continuar a verificar. 

1.7 O estado de emergência iniciou-se às 00h00m do dia 19 de Março e cessará às 23h59m 

do dia 2 de Abril de 2020 (artigo 3.º do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020), 

tendo sido renovado por período idêntico, até ao dia 17 de Abril de 2020 às 23h59m. 
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II. RELAÇÕES CONTRATUAIS E O CONCEITO DE “FORÇA MAIOR” 

 

2.1. A situação excepcional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de 

COVID-19 exigindo a aplicação de medidas extraordinárias e de carácter urgente de restrição 

de direitos e liberdades terá graves implicações no cumprimento pontual das obrigações 

contratuais. 

2.2. A regra legal é a de que as obrigações contratuais devem ser cumpridas pontual e 

integralmente e, consequentemente, a parte que falte culposamente ao cumprimento da 

sua obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causa à outra parte. 

2.3. A lei prevê, igualmente, que o incumprimento possa resultar de causa não imputável à 

parte faltosa, nomeadamente situações de “força maior”. 

2.4. A lei portuguesa não contém uma noção de força maior sendo necessário recorrer para 

tal à Jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como a Doutrina.  

2.5. Talvez por isso a grande maioria dos contractos contêm actualmente uma cláusula 

relativa às situações de “força maior”. 

2.6. A Jurisprudência e a Doutrina nacional têm vindo a definir o conceito de “força maior” 

em confronto com o conceito de “caso fortuito”. Neste contexto, o Supremo Tribunal de 

Justiça tem vindo a considerar o conceito de força maior como: “caso de força maior como 

excludente da culpa e até da responsabilidade civil lato sensu tem ínsita uma ideia de 

inevitabilidade, ligada a uma acção do homem ou terceiro e, em muitos casos, a fenómenos 

da natureza, que por serem incontroláveis e nem sequer previsíveis pela vontade do agente, 

não são passíveis de imputação pelas suas consequências, configurando-se como evento 

contra o qual nada pôde fazer por maior que tivesse sido a sua diligência”– Acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça de 18/12/2013, proferido no processo nº. 

3186/08.2TBVCT.G1.S1 e disponível em www.dgsi.pt. 

2.7. Nos termos do mesmo Acórdão supra referido, considera-se caso fortuito como algo 

que “se liga uma ideia de imprevisibilidade mas que se tivesse sido previsto poderia ter sido 

evitado”. 

2.8. De referir que a distinção supra referida já era avançada pelo Supremo Tribunal de 

Justiça desde 1994 (tal como resulta do Acórdão proferido em 13/05/1993, no processo nº. 

084991, disponível em www.dgsi.pt): 

“V - O caso de força maior tem subjacente a ideia de inevitabilidade: será todo o 

acontecimento natural ou acção humana que, embora previsível ou até prevenido, não se 

pôde evitar, nem em si mesmo nem nas suas consequências.  

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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VI - O caso fortuito assenta na ideia de imprevisibilidade: o facto não se pôde prever, mas 

seria evitável se se tivesse previsto.”. 

2.9. Igual distinção é também feita por parte da Doutrina nacional:  

Força Maior – o conceito de força maior tem subjacente a ideia de inevitabilidade: será todo 

o evento natural ou acção humana que, embora previsível ou até preventivo, não se pode 

evitar, nem em si mesmo nem as suas circunstâncias – (Mário Júlio Almeida Costa, Direito 

das Obrigações, 12ª Edição, Almedina) 

Caso Fortuito – o conceito de caso fortuito assenta na ideia de imprevisibilidade: o facto não 

se pode prever, mas seria evitável se tivesse sido (Mário Júlio Almeida Costa, Direito das 

Obrigações, 12ª Edição, Almedina).  

2.10. Ainda que uma noção concreta de força maior, careça de definição legal, tal noção tem 

consequências directas enquanto justificação para o incumprimento das obrigações, como 

previsto no artigo 790º do Código Civil “A obrigação extingue-se quando a prestação se 

tornar impossível por causa não imputável ao devedor”. 

2.11. Desta forma, cabe ao devedor demonstrar que não teve culpa na violação do vínculo 

obrigacional, ou seja, que não lhe possa ser pessoalmente censurável o facto de não ter 

adoptado o comportamento devido, o que acontece quando esse incumprimento é devido a 

facto do credor, de terceiro, caso fortuito ou força maior. 

2.12. Contudo, o simples facto de ocorrer um facto fortuito ou de força maior não determina 

a extinção imediata da obrigação resultante do contrato celebrado. Para o efeito, a 

impossibilidade de cumprimento da obrigação dever ser: 

(i) Superveniente;  

(ii) Objectiva;  

(iii) Absoluta;  

(iv) Definitiva.  

A verificação de todos os pressupostos supra referidos tem de ser cumulativa.  

2.13. Assim, caberá à parte faltosa provar que o incumprimento das obrigações 

contratualmente previstas não procede de culpa sua, ou seja, (i) que se verificou uma causa 

de força maior e (ii) que essa causa justifica legitimamente o não o cumprimento das suas 

obrigações (nexo de causalidade entre a pandemia Coronavírus – COVID 19 e a 

impossibilidade de cumprimento das obrigações do contrato). 

2.14. A este propósito refere o artigo 437º, nº. 1 do Código Civil: “Se as circunstâncias em 

que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem 

a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação dele segundo juízos de 
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equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afecte gravemente os 

princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do negócio”. 

2.15. A alteração anormal das circunstâncias é, assim, uma forma que permite a resolução 

dos contractos, que não apenas pelo incumprimento por uma das partes, com influência no 

princípio da estabilidade contratual. 

2.16. Tem sido precisamente o princípio da estabilidade contratual que tem levado a que a 

Jurisprudência e a Doutrina nacionais façam uma interpretação muito restritiva à utilização 

deste mecanismo, uma vez que o mesmo afecta de forma grave a boa-fé contratual.  

2.17. Face ao exposto, os requisitos para que opere a resolução são os seguintes: 

(i) Alteração das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar – 

uma alteração das circunstâncias efectivamente existente à data da celebração do 

contrato, e que tenham sido causais em relação à sua celebração pelas partes. Não 

revelam assim, para efeitos desta norma, os casos da falsa representação das partes 

quanto às circunstâncias presentes ou futuras; 

(ii)  Carácter anormal da alteração – a alteração em causa tenha de ser absolutamente 

anormal, ou seja, que fosse de todo imprevisível para as partes a sua verificação. São 

situações excepcionais uma revolução, uma guerra ou uma alteração legislativa 

completamente inesperada; 

(iii) Lesão para uma das partes – a alteração provoque a lesão de uma das partes do 

contrato, o que determina um desequilíbrio nas prestações contratuais; 

(iv) Que a lesão seja de tal ordem que se apresente como contrária à boa-fé a 

exigência das obrigações assumidas – é necessário que o desequilíbrio contratual 

gerado pela alteração das circunstâncias seja de tal ordem, que torne 

absolutamente contrária a boa-fé que a parte beneficiária venha a exigir o 

cumprimento do contrato; 

(v) E que não se encontra coberta pelos riscos próprios do contrato – que a lesão 

causada pela alteração das circunstâncias não se apresente coberta pelos riscos 

próprios do contrato. 

Assim sendo, só é permitida a resolução do contrato se estiverem preenchidos, 

cumulativamente, todos os requisitos supra referidos.  

2.18. Para que as circunstâncias coloquem em causa o princípio da estabilidade do contrato, 

como referido anteriormente, têm as mesmas de ser muito excepcionais, não previstas nem 

queridas pelas partes aquando da celebração do contrato, as quais não poderiam estar 

cobertas pela própria dinâmica do contrato, nem pelos riscos inicialmente assumidos. 

2.19. O advento da pandemia do COVID-19, pela sua imprevisibilidade na origem e na 

duração; pela situação de perigo de saúde pública que objectivamente representa, é 

susceptível de ter efeitos duradouros (a raiar o definitivo) nas relações contratuais em curso. 
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Nesta medida a mesma é susceptível de perfazer uma situação absolutamente excepcional, 

preenchedora dos pressupostos legais que admitem a resolução do contrato, nos termos do 

artigo 437º, nº. 1 do Código Civil. 

Apesar da causa de força maior ser um princípio acolhido na generalidade das jurisdições, é 

necessário verificar, perante um contrato internacional, qual é a lei aplicável. Não havendo 

essa previsão contratual será necessário recorrer às regras de direito internacional privado 

para determinar a lei aplicável e nesse âmbito quais os requisitos para invocar a situação de 

força maior. 

A informação disponibilizada e as opiniões expressas são de carácter geral, não substituindo 
o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos concretos. 

2 de Abril de 2020 

 


