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Instituto da Água

Aviso n.o 1330/2005 (2.a série). — Plano de Ordenamento da
Albufeira de Crestuma-Lever — discussão pública. — O Dr. Orlando
Borges, presidente do Instituto da Água, em cumprimento do pre-
ceituado no n.o 3 do artigo 48.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22
de Setembro, faz saber que entre 28 de Fevereiro e 15 de Abril de
2005 fica patente para consulta, no âmbito da discussão pública, o
Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever, nos seguintes
locais:

Instituto da Água — Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30,
1049-066 Lisboa, telefone: 218430000, fax: 218430469, e-mail:
inforag@inag.pt;

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte — Rua Formosa, 254, 4049-030 Porto, telefone:
223400000, fax: 223323795;

Câmara Municipal de Marco de Canaveses — Largo de Sacadura
Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses, telefone: 255538800,
fax: 255538899;

Câmara Municipal de Penafiel — Praça do Município, 4560-481
Penafiel, telefone: 255710700, fax: 255711066;

Câmara Municipal de Gondomar — Praça de Manuel Guedes,
4420-193 Gondomar, telefone: 224660500, fax: 224660566;

Câmara Municipal de Cinfães — Largo dos Paços do Concelho,
4690-030 Cinfães, telefone: 255560560, fax: 255560569;

Câmara Municipal de Castelo de Paiva — Rua do Professor Egas
Moniz, 4550-146 Castelo de Paiva, telefone: 255689500;

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira — Praça da Repú-
blica, 4524-909 Santa Maria da Feira, telefone/fax: 256370831;

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia — Rua de Álvares
Cabral, 4430-017 Vila Nova de Gaia, telefone: 223742400,
fax: 223753930;

Junta de Freguesia do Torrão — Lugar dos Loureiros, 4575 Tor-
rão, telefone/fax: 255614801;

Junta de Freguesia da Várzea do Douro — 4575 Várzea do
Douro, telefone: 255611986;

Junta de Freguesia de Alpendurada e Matos — 4575 Alpendu-
rada e Matos, telefone: 255619189;

Junta de Freguesia de Magrelos — 4625 Magrelos, tele-
fone: 255581803;

Junta de Freguesia de São Lourenço do Douro — 4625 São Lou-
renço do Douro, telefone: 255581803;

Junta de Freguesia de Sande — 4625 Sande MCN, telefone:
255582312;

Junta de Freguesia de Penha Longa — 4625-348 Penha Longa;
telefone: 255581641;

Junta de Freguesia de Rio Mau — Rua do Padre Manuel Tavares
de Sousa, 4575 Rio Mau PNF, telefone: 255677116;

Junta de Freguesia de Sebolido — 4575 Sebolido, tele-
fone: 255677614;

Junta de Freguesia de Canelas — 4575 Canelas PNF, tele-
fone: 255615982;

Junta de Freguesia de Eja — Alminhas, 4575-217 Eja Entre-os-
-Rios, telefone: 255614709;

Junta de Freguesia de Portela — 4575 Portela PNF, tele-
fone: 255616505;

Junta de Freguesia de Rio de Moinhos — 4575 Rio de Moinhos
PNF, telefone: 255610087;

Junta de Freguesia da Foz do Sousa — Avenida da Foz do Sousa,
4515-084 Foz do Sousa;

Junta de Freguesia do Covelo — Rua de 29 de Julho, 1788,
4515-014 Covelo GDM, telefone/fax: 224760850;

Junta de Freguesia de Medas — Rua de Luís de Camões, 36,
4515-403 Medas, telefone: 224760676, fax: 224761814;

Junta de Freguesia de Melres — Rua do Padre Jerónimo, 100,
4515-552 Melres, telefone: 224760275, fax: 224760334;

Junta de Freguesia de Lomba — Rua de José Saramago, 4515-248
Lomba GDM, telefone: 255766346, fax: 255762441;

Junta de Freguesia de Souselo — 4690 Souselo, tele-
fone: 255696354;

Junta de Freguesia de Espadanedo — 4690 Espadanedo, tele-
fone: 255649110;

Junta de Freguesia de Pedorido — 4550 Castelo de Paiva, tele-
fone: 255762864;

Junta de Freguesia de Raiva — 4550 Castelo de Paiva, tele-
fone: 255766773;

Junta de Freguesia de Santa Maria da Sardoura — 4550 Castelo
de Paiva, telefone: 255689072;

Junta de Freguesia de São Martinho da Sardoura — 4550 Castelo
de Paiva, telefone: 255698055;

Junta de Freguesia de Sobrado — 4550 Castelo de Paiva, tele-
fone: 255699418;

Junta de Freguesia de Fornos — 4550 Castelo de Paiva,
telefone: 255699696;

Junta de Freguesia de Tarouquela — Adega, 4690-692 Tarou-
quela, telefone: 255640272;

Junta de Freguesia de Santiago de Piães — Quinta de Mogos,
4690 Piães, telefone: 255649182;

Junta de Freguesia de São Cristóvão de Nogueira — Outeiro
de Lobos, 4690 São Cristóvão de Nogueira, tele-
fone: 255561974;

Junta de Freguesia de Canedo — Rua do Centro Social, 126,
4525-117 Canedo VCR, telefone: 227650772;

Junta de Freguesia de Lever — Rua Cavada de Meias, 30,
4415-637 Lever, telefone: 227650678, fax: 227639048.

A consulta decorrerá entre 28 de Fevereiro e 15 de Abril de 2005,
devendo os interessados participar por escrito nos locais acima refe-
ridos. Durante o período da discussão pública realizar-se-ão duas ses-
sões públicas de esclarecimento, com o seguinte calendário:

No dia 16 de Março de 2005, pelas 20 horas e 30 minutos, nas
instalações da Barragem de Crestuma;

No dia 17 de Março de 2005, pelas 20 horas e 30 minutos, no
Cais da Sardoura, nas instalações do Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos — Douro.

26 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Orlando Borges.

Instituto da Conservação da Natureza

Despacho (extracto) n.o 2967/2005 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Dezembro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território:

Guilherme Manuel Torres Leotte Quintino, técnico superior principal
do quadro de pessoal do Instituto da Conservação da Natu-
reza — autorizado o início de uma licença sem vencimento de longa
duração, nos termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 2968/2005 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Dezembro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território:

Maria Júlia Moura Marques Franco Mira, técnica superior de 1.a classe
do quadro de pessoal do Instituto da Conservação da Natu-
reza — autorizado o início de uma licença sem vencimento, pelo
período de um ano, nos termos dos artigos 76.o e 77.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de 16 de Fevereiro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.o 594/2003/T. Const. — Processo n.o 745/2000. —
Acordam na 1.a Secção do Tribunal Constitucional:

I — 1 — A Caixa Económica Montepio Geral, ora recorrente,
requereu a falência da sociedade MORFAM — Construção Civil, L.da,
vindo na sequência de tal processo a ser reclamados os créditos pelos
credores daquela sociedade.

Doze credores da sociedade — a seguir identificados como Firmina
Teixeira Faria Valadares e outros — reclamaram a quantia global de
136 956 890$, invocando que eram titulares de créditos provenientes
do incumprimento pela requerida MORFAM de um contrato-pro-
messa, celebrado em 1 de Maio de 1995, de compra e venda de um
imóvel composto por terreno e um edifício em construção, sito na
freguesia de Oliveira do Douro, e, bem assim, que gozavam do direito
de retenção sobre o mesmo imóvel.

Já no decurso do processo falimentar, em 1 de Março de 1999,
António Manuel Ramos Domingos Gomes e mulher propuseram uma
acção, ao abrigo do disposto no artigo 205.o do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, para o reco-
nhecimento de um crédito, no valor de 23 000 000$, resultante, tal
como o dos reclamantes acima indicados, do incumprimento pela
sociedade falida de um contrato-promessa de compra e venda de
um prédio urbano identificado nos autos, sito na Urbanização do
Freixieiro, freguesia de Oliveira do Douro.

A Caixa Económica Montepio Geral impugnou os privilégios indi-
cados pelos reclamantes, com fundamento em que os créditos recla-
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mados não gozavam do direito de retenção e que o seu crédito tinha
prioridade sobre aqueles, por resultar de hipoteca constituída ante-
riormente à celebração dos contratos-promessa.

Na referida impugnação, a Caixa Económica Montepio Geral
arguiu:

A nulidade dos contratos-promessa invocados por preterição das
formalidades legais;

A nulidade da transacção efectuada entre a falida e os primei-
ros 12 reclamantes quanto ao reconhecimento da existência
do direito de retenção;

A inconstitucionalidade material das normas constantes dos arti-
gos 442.o, n.o 2, e 755.o, n.o 1, alínea f), do Código Civil, que
estabelecem o direito de retenção a favor do promitente com-
prador de prédio urbano ou de sua fracção autónoma;

A inconstitucionalidade orgânica dos Decretos-Leis n.os 236/80,
de 18 de Julho, e 379/86, de 11 de Novembro.

Proferida sentença em 1.a instância no processo de verificação e
graduação de créditos, foram graduados, em primeiro lugar, os créditos
reclamados acima indicados e, em segundo lugar, o crédito da Caixa
Económica Montepio Geral.

Inconformada, a Caixa Económica Montepio Geral recorreu para
o Tribunal da Relação do Porto, que, por Acórdão de 2 de Dezembro
de 1999 (de fl. 420 a fl. 434), negou provimento ao recurso, con-
firmando a decisão recorrida.

2 — A Caixa Económica Montepio Geral interpôs recurso para
o Supremo Tribunal de Justiça, tendo formulado nas alegações que
então produziu (de fl. 448 a fl. 472), de entre outras, as seguintes
conclusões:

«X — Não reconhecendo legitimidade à recorrente para arguir a
nulidade, como o fez o Sr. Juiz a quo na sentença recorrida, foi-lhe
negado o direito à tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos e
interesses legalmente protegidos, direito fundamental constitucional-
mente consagrado no n.o 1 do artigo 20.o da CRP.

XI — Enferma de inconstitucionalidade em concreto a sentença
recorrida por violação do n.o 1 do artigo 20.o da CRP.

XII — Padece, também, de inconstitucionalidade, em concreto, a
aplicação aos presentes autos do entendimento vertido no Assento
do STJ de 28 de Junho de 1994, por violação do disposto no n.o 1
do artigo 20.o da CRP.

[. . . ]
XXIV — Os diplomas legislativos — Decretos-Leis n.os 236/80, de

18 de Julho, e 379/86, de 11 de Novembro — que vieram conceder
o direito de retenção ao promitente comprador de prédio urbano
ou de sua fracção autónoma, no caso de ter havido tradição da coisa
objecto do contrato-promessa são inconstitucionais por tal direito
ofender os interesses patrimoniais legitimamente constituídos, no caso
presente o direito de hipoteca constituída e registada em data anterior
à invocação de tal direito de retenção.

XXV — A preferência resultante do direito de retenção sobre-
põe-se de forma atentatória à hipoteca e, no caso dos presentes autos,
causa elevados prejuízos à recorrente face ao valor dos créditos e
ao valor de venda do imóvel, ainda não concluído e muito degradado,
reduzindo ou eliminando na prática para a recorrente a sua garantia
patrimonial.

XXVI — É assim violado, em concreto, no caso dos presentes autos,
o princípio de consagração constitucional da confiança do comércio
jurídico, bem como o princípio constitucional ínsito no artigo 2.o
da CRP (confiança).

XXVII — As normas constantes do n.o 2 do artigo 442.o e da alí-
nea f) do artigo 755.o, ambos do Código Civil, na redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.o 379/86, de 11 de Novembro, são mate-
rialmente inconstitucionais, sendo inaplicáveis à situação concreta dos
presentes autos.

[ . . . ]
XXXI — O artigo 442.o do Código Civil sofreu duas alterações,

introduzidas por cada um dos referidos diplomas, e a alínea f) do
artigo 755.o do mesmo Código foi introduzida pelo decreto-lei de
1986, que criaram um direito na esfera jurídico-patrimonial do pro-
mitente comprador.

XXXII — Trata-se de matéria respeitante a direitos e garantias
patrimoniais que são da competência exclusiva da Assembleia da
República, e para que o Governo pudesse legislar sobre tal matéria
carecia de autorização do ente legislador competente.

XXXIII — O Governo, ao fazer alterações e inovações sobre tal
matéria sem que estivesse legalmente autorizado para o fazer, invadiu
uma área que lhe estava constitucionalmente vedada, violando a esfera
da competência legislativa de outro órgão de soberania.

XXXIV — Verifica-se uma inconstitucionalidade orgânica por
força do disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 168.o da CRP — actual
artigo 165.o, n.o 1, alínea b) —, pois é da competência exclusiva da
Assembleia da República legislar sobre tal matéria, salvo autorização

ao Governo (competência relativa), não constando tal autorização
ao Governo nos relatórios de tais diplomas.

XXXV — O n.o 2 do artigo 442.o e a alínea f) do artigo 755.o,
ambos do Código Civil, são normas inconstitucionais, bem como os
próprios diplomas donde emanam, não podendo ser invocadas e apli-
cadas em qualquer procedimento judicial.

[ . . . ]
LII — No acórdão recorrido foram violados o artigo 2.o e o n.o 1

do artigo 20.o da Constituição da República Portuguesa, os arti-
gos 205.o, n.o 1, 220.o, 286.o, 375.o, 410.o, n.o 3, e 1249.o, todos do
Código Civil, o n.o 1 do artigo 661.o do CPC e o n.o 1 do artigo 164.o-A
e o artigo 192.o, ambos do CPEREF.»

O Supremo Tribunal de Justiça, por Acórdão de 19 de Outubro
de 2000 (de fl. 501 a fl. 507), negou provimento à revista, confirmando
o anteriormente decidido pela Relação.

Lê-se no texto desse acórdão, para o que aqui releva:

«No entender da recorrente, a alteração introduzida pelo Decre-
to-Lei n.o 379/86, de 11 de Novembro, com a modificação do
artigo 755.o, n.o 1, alínea f), assim como o n.o 3 do artigo 442.o,
na redacção do Decreto-Lei n.o 236/80, sofrem de inconstituciona-
lidade orgânica. Aquelas alterações legislativas, consagrando em ter-
mos alargados a protecção do promitente comprador e ao dar-lhe
o direito de retenção sobre o prédio que lhe tenha sido entregue,
com preterição dos outros credores com outras garantias já cons-
tituídas, designadamente o credor hipotecário, legislou em matéria
de direitos e garantias patrimoniais. O Governo só o podia fazer
com autorização da Assembleia da República, autorização de que
não dispunha quando legislou sobre tal matéria [artigo 168.o, n.o 1,
alínea b), da CRP].

Com o devido respeito por opinião contrária, o título II da CRP,
subordinado à epígrafe ‘Direitos, liberdades e garantias’, não abrange
nos seus três capítulos qualquer matéria relacionada com a que vem
tratada nos autos.

Entende o Tribunal Constitucional (Acórdão n.o 329/99, de 2 de
Junho, publicado no Diário da República, 2.a série, de 20 de Julho
de 1999) que, apesar de o ‘direito de propriedade privada ser de
natureza análoga aos direitos liberdades e garantias, nem toda a legis-
lação que lhe diga respeito se inscreve na reserva parlamentar atinente
a esses direitos, liberdades e garantias. Desta reserva fazem apenas
parte as normas relativas à dimensão do direito de propriedade que
tiver natureza análoga aos direitos liberdades e garantias’. E como
direito de dimensão análoga, indica o caso da expropriação por uti-
lidade pública.

Entendemos, por nossa parte, que não se inclui em tal matéria
a concessão pelo legislador de um privilégio creditório, que apenas
corrige a graduação dos direitos dos credores.

Soçobra a argumentação neste aspecto.
No que se reporta à inconstitucionalidade material, também se

não vê que ela exista.
[ . . . ]
[ . . . ] só as normas com que as partes não contavam e que afectem

de forma inadmissível e arbitrária ou excessivamente onerosa as expec-
tativas com que os cidadãos contavam é que violam o princípio da
confiança.

Não é esse o caso dos autos porque a Caixa, recorrente, já sabia
da existência dos decretos-leis apodados de inconstitucionais e deveria
contar com a possibilidade de surgirem os contratos-promessa e que,
com a tradição dos andares, podiam ser constituídos direitos de reten-
ção dos promitentes compradores.

Daí que se não veja que haja tal inconstitucionalidade.
[ . . . ]
Também se entende que a invocação de um assento não gera incons-

titucionalidade. Só assim aconteceria se essa invocação tivesse o sig-
nificado de vincular o tribunal à interpretação nele contida.

Não é isso que sucede. A invocação do assento não traduz mais
do que a invocação de uma orientação interpretativa que se baseia
na disposição legal em causa e a que o julgador aderiu.»

3 — É deste acórdão que a Caixa Económica Montepio Geral vem
recorrer para o Tribunal Constitucional (requerimento de fls. 511
e seguinte), ao abrigo do disposto no artigo 70.o, n.o 1, alínea b),
da Lei do Tribunal Constitucional, pretendendo que se aprecie a
inconstitucionalidade das seguintes normas:

Da norma contida no n.o 3 do artigo 410.o do Código Civil,
por, na esteira da interpretação que é feita no Assento do
Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Junho de 1994, negar
ao credor hipotecário, com hipoteca registada anteriormente
à celebração do contrato-promessa, legitimidade para arguir
nulidades do contrato-promessa, violando o n.o 1 do artigo 20.o
da Constituição;

Das normas contidas no n.o 2 do artigo 442.o e na alínea f)
do n.o 1 do artigo 755.o, ambos do Código Civil, por tais normas,
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ao concederem o direito de retenção ao promitente comprador
de prédio urbano ou de uma sua fracção autónoma, preterirem
o credor hipotecário com hipoteca registada em data anterior
à invocação do direito de retenção, ofendendo assim direitos
patrimoniais legitimamente constituídos e violando o princípio
da confiança que decorre do princípio do Estado de direito
constante do artigo 2.o da Constituição;

Dos Decretos-Leis n.os 236/80, de 18 de Julho, e 379/86, de 11
de Novembro, por terem sido emitidos pelo Governo sem auto-
rização legislativa, invadindo a reserva de competência da
Assembleia da República em matéria de direitos, liberdades
e garantias, em violação do disposto no artigo 168.o, n.o 1,
alínea b), da Constituição [actual artigo 165.o, n.o 1, alínea b)].

O recurso foi admitido por despacho de fl. 513 v.o
4 — Nas alegações que apresentou neste Tribunal (de fl. 517 a

fl. 533), a recorrente formulou as seguintes conclusões (considerada
já a rectificação a que procedeu através do requerimento de fls. 535
e 536):

«I — A norma contida no n.o 3 do artigo 410.o do Código Civil,
com a interpretação que lhe foi dada no Acórdão recorrido, que
vai no sentido de que o credor hipotecário não pode invocar a inob-
servância de formalidades legais do contrato-promessa de compra
e venda relativamente a um bem imóvel, que lhe esteja hipotecado
para garantia do seu crédito, cuja hipoteca foi constituída em data
anterior à da celebração do referido contrato, é materialmente incons-
titucional por violadora dos princípios da tutela jurisdicional efectiva
e do acesso ao direito e aos tribunais consagrados no n.o 1 do artigo 20.o
da Constituição da República Portuguesa;

II — Pelo que, pelas razões aduzidas na conclusão anterior, é
inconstitucional o Assento n.o 15/94 do Supremo Tribunal de Justiça,
de 28 de Junho de 1994, invocado no acórdão recorrido, no qual
se expendeu o entendimento de que o credor hipotecário não podia
invocar a nulidade do contrato-promessa de compra e venda, ferido
de vícios de ordem formal, e veio a consagrar uniformização juris-
prudencial nesse sentido;

III — A garantia constitucional do direito de defender o seu patri-
mónio implica e acarreta necessariamente consigo a garantia do direito
do credor à satisfação do seu crédito e, consequentemente, o recurso
a todos os meios de defesa em direito permitidos;

[ . . . ]
IV — As normas contidas no n.o 2 do artigo 442.o do Código Civil,

com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 236/80, de
18 de Julho, e na alínea f) do n.o 1 do artigo 755.o do mesmo diploma
legal, ao abrigo das quais foi concedido o direito de retenção aos
promitentes compradores reclamantes nos autos, quando invocadas
perante o credor hipotecário, que tem a seu favor um direito de
hipoteca, devidamente registado em data anterior à constituição
daquele direito, criou uma situação injustificada e de privilégio, com
o consequente prejuízo da ora recorrente credora hipotecária, são
materialmente inconstitucionais por violarem os princípios da pro-
porcionalidade, protecção da confiança e segurança do comércio jurí-
dico imobiliário, ínsitos no artigo 2.o da Constituição da República
Portuguesa;

V — Os Decretos-Leis n.os 236/80, de 18 de Julho, e 379/86, de
11 de Novembro, criados por acto legislativo do Governo sem que
tivesse sido precedido da competente autorização legislativa da Assem-
bleia da República, por ser da exclusiva competência desta legislar
sobre tal matéria, pois que estava em causa a criação de direitos
análogos aos direitos de propriedade, são inconstitucionais (incons-
titucionalidade orgânica), por violação do disposto na alínea b) do
n.o 1 do artigo 165.o da CRP; [. . . ] donde resulta que as referidas
normas estão feridas de inconstitucionalidade por violação do prin-
cípio do Estado de direito democrático consagrado no artigo 2.o
da CRP;

VI — Face à inconstitucionalidade de tais normas, que deveria ter
sido decretada no acórdão recorrido, os créditos da recorrente deve-
riam ter sido graduados em primeiro lugar logo imediatamente às
custas, que saem precípuas do produto da venda;

VII — Donde resulta que as aludidas normas estão feridas de
inconstitucionalidade por violação do princípio do Estado de direito
democrático consagrado no artigo 2.o da CRP, não podiam as mesmas
ter sido invocadas e aplicadas no acórdão recorrido;

VIII — Encontram-se, pois, violados os preceitos constitucionais
contidos nos artigos 2.o, 20.o e 165.o, n.o 1, alínea b), da CRP.»

Também os recorridos alegaram (de fl. 565 a fl. 589), tendo apre-
sentado extensas conclusões onde sustentaram a não inconstitucio-
nalidade do artigo 410.o, n.o 3, bem como dos artigos 442.o, n.o 2,
e 755.o, n.o 1, alínea f), todos do Código Civil. Os recorridos concluíram
ainda que não existe qualquer inconstitucionalidade orgânica dos
Decretos-Leis n.os 236/80, de 18 de Julho, e 379/86, de 11 de Novembro.

Antes dessas conclusões, porém, os recorridos suscitaram uma ques-
tão prévia de não conhecimento do recurso, quanto à norma constante
do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil, nos seguintes termos:

«1 — A recorrente diz que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ)
interpretou tal norma no sentido de que só o promitente comprador
goza do direito de invocar vício de ordem formal de que se encontrem
feridos tais contratos (de promessa de compra e venda) ou da inob-
servância de formalidades legais ou de formalidades essenciais à vali-
dade do contrato.

2 — O STJ, contudo, interpreta tal norma em sentido bem diverso,
que é o seguinte: o Montepio Geral, enquanto credor hipotecário
e terceiro relativamente ao contrato-promessa de compra e venda,
não pode invocar a nulidade decorrente dos vícios formais indicados
no artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil, não se tendo pronunciado
quanto a quaisquer outros vícios formais, nomeadamente quanto a
formalidades essenciais à validade do contrato.

3 — Não sendo a interpretação do Supremo Tribunal de Justiça
aquela que a recorr[ente] diz e que constitui objecto do presente
recurso, não há que conhecer de tal pretensa inconstitucionalidade
do referido artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil.»

Notificada para se pronunciar sobre a questão prévia suscitada,
a recorrente respondeu (a fls. 629 e 630):

«1 — No acórdão recorrido é decidido pelo Supremo Tribunal de
Justiça ‘que a Caixa, recorrente, pode defender os seus interesses
invocando direitos próprios mas não a nulidade do contrato (ou con-
tratos) pelo vício de forma invocado, de acordo com a orientação
que foi perfilhada no Assento de 28 de Junho de 1994 (in Boletim
do Ministério da Justiça, n.o 444, p. 109) e que correspondia já ao
entendimento deste Tribunal (ver, v. g., Acórdão Supremo Tribunal
de Justiça de 11 de Junho de 1992, in Boletim do Ministério da Justiça,
n.o 418, p. 744). Esses interesses conflituantes não têm nem podem
abranger o direito a obter a nulidade do negócio pelos vícios formais
indicados no artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil, matéria que está
na disponibilidade do próprio promitente comprador e não de
terceiro’.

2 — No acórdão recorrido é vedado à recorrente defender os seus
interesses através da arguição da nulidade do contrato por vício de
forma.

3 — Por força do acórdão, a recorrente é excluída, por tal matéria
não estar na disponibilidade de terceiro.

4 — A recorrente é terceiro interessado e com um direito forte
registado a seu favor, a hipoteca.

5 — E o que a ora respondente diz na sua conclusão I, como o
disse ipsis verbis no seu recurso antes da formulação das conclusões,
é que o acórdão recorrido ‘vai no sentido de que o credor hipotecário
não pode invocar a inobservância de formalidades legais do contra-
to-promessa de compra e venda relativamente a um bem imóvel que
lhe esteja hipotecado para garantia do seu crédito, cuja hipoteca foi
constituída em data muito anterior à celebração do aludido contrato’.

[ . . . ]
7 — A inconstitucionalidade do acórdão do Supremo Tribunal de

Justiça que a ora respondente argúi e que parece ser essa a tónica
que quis dar e fazer ressaltar no seu recurso, no que ao contrato-
-promessa tange, é a de ser vedado, de ser impedido, à Caixa Eco-
nómica Montepio, terceiro interessado com um direito forte registado
a seu favor, arguir a inobservância de formalidades essenciais desse
contrato. À recorrente é-lhe retirada tal possibilidade, é afastada de
tal via para defender os seus legítimos interesses, e com isso não
se conforma.

Termos em que, no entender da ora respondente, nas suas con-
clusões I e II são claramente delimitados o âmbito e os limites do
recurso relativamente à inconstitucionalidade verificada, no caso dos
autos, em concreto, que se traduz em ser-lhe negada no acórdão
recorrido a possibilidade de arguição da omissão das formalidades
legais impostas pelo n.o 3 do artigo 410.o do Código Civil por, no
mesmo acórdão, ter sido feita uma interpretação e aplicação de tal
preceito em desconformidade com princípios consagrados na Cons-
tituição da República Portuguesa, devendo, por essa razão, tal incons-
titucionalidade verificada e por si suscitada ser apreciada pelo Tribunal
Constitucional.»

Tendo o relator cessado funções no Tribunal Constitucional, foram
os autos redistribuídos (fl. 696 v.o).

Cumpre agora apreciar e decidir.
II — 5 — A recorrente, Caixa Económica Montepio Geral, pre-

tende que o Tribunal Constitucional aprecie as seguintes questões
de inconstitucionalidade:

A) A inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n.os 236/80, de 18
de Julho, e 379/86, de 11 de Novembro — diplomas que intro-
duziram alterações ao regime do contrato-promessa constante
do Código Civil —, por disporem, sem autorização da Assem-
bleia da República, sobre direitos e garantias patrimoniais,
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em violação do artigo 168.o, n.o 1, alínea b), da Constituição
[actual artigo 165.o, n.o 1, alínea b)];

B) A inconstitucionalidade do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil,
se interpretado como não reconhecendo legitimidade ao titu-
lar de uma hipoteca com registo anterior à celebração de
um contrato-promessa de venda do imóvel sobre que recai
aquela garantia para invocar a nulidade decorrente dos vícios
formais daquele contrato, por violação dos princípios da tutela
jurisdicional efectiva e do acesso ao direito e aos tribunais
consagrados no n.o 1 do artigo 20.o da Constituição;

C) A inconstitucionalidade dos artigos 442.o, n.o 2, e 755.o, n.o 1,
alínea f), ambos do Código Civil, se interpretados como con-
cedendo ao promitente comprador de imóvel ou fracção autó-
noma, com tradição da coisa objecto do contrato, o direito
de retenção, com preterição do titular de hipoteca constituída
e registada em data anterior à invocação do direito de reten-
ção, por violação dos princípios da proporcionalidade e da
protecção da confiança e segurança do comércio jurídico imo-
biliário, ínsitos no artigo 2.o da Constituição.

Nas conclusões das alegações apresentadas neste Tribunal, a recor-
rente inclui ainda, como objecto autónomo do recurso de fiscalização
concreta de constitucionalidade, a apreciação do Assento n.o 15/94,
do Supremo Tribunal de Justiça, de 28 de Junho (supra n.o 4,
conclusão II).

Ora, o objecto do recurso é delimitado pelo respectivo requerimento
de interposição (artigo 684.o, n.o 2, do Código de Processo Civil,
aplicável ao recurso de constitucionalidade por força do artigo 69.o
da Lei do Tribunal Constitucional, Acórdão n.o 20/97, do Tribunal
Constitucional, in Diário da República, 2.a série, n.o 51, de 1 de Março
de 1997, a pp. 2640 e segs., e jurisprudência aí citada). Nos termos
gerais, nas alegações apenas é permitido ao recorrente «restringir,
expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso» (cf. o
artigo 684.o, n.o 3, do mesmo Código de Processo Civil).

Não tendo sido pedida no requerimento de interposição do presente
recurso (cf. o requerimento de fls. 511 e seguinte, supra, n.o 3) a
apreciação da inconstitucionalidade do mencionado assento, não pode
este Tribunal conhecer de tal questão, suscitada nas alegações.

Por outro lado, tendo o recurso sido interposto ao abrigo do disposto
na alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei do Tribunal Constitucional,
o julgamento deste Tribunal só pode obviamente incidir sobre normas
que tenham sido aplicadas na decisão recorrida e cuja inconstitu-
cionalidade tenha sido suscitada pelos recorrentes, de modo proces-
sualmente adequado, perante o tribunal a quo. A delimitação do
objecto do presente recurso a que neste processo tem de proceder-se
para dar cumprimento a estas exigências será feita a propósito de
cada uma das questões suscitadas.

6 — Os preceitos do Código Civil cuja inconstitucionalidade se pre-
tende ver apreciada têm o seguinte teor, na versão em vigor ao tempo
da decisão proferida nos autos e cuja redacção resulta das alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 236/80, de 18 de Julho, e 379/86,
de 11 de Novembro:

«Artigo 410.o

Regime aplicável

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — No caso de promessa relativa à celebração de contrato oneroso

de transmissão ou constituição de direito real sobre edifício, ou fracção
autónoma dele, já construído, em construção ou a construir, o docu-
mento referido no número anterior deve conter o reconhecimento
presencial da assinatura do promitente ou promitentes e a certificação,
pelo notário, da existência da licença respectiva de utilização ou de
construção; contudo, o contraente que promete transmitir ou constituir
o direito só pode invocar a omissão destes requisitos quando a mesma
tenha sido culposamente causada pela outra parte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 442.o

Sinal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Se quem constitui o sinal deixar de cumprir a obrigação por

causa que lhe seja imputável, tem o outro contraente a faculdade
de fazer sua a coisa entregue; se o não cumprimento do contrato
for devido a este último, tem aquele a faculdade de exigir o dobro
do que prestou, ou, se houver tradição da coisa a que se refere o
contrato prometido, o seu valor, ou o do direito a transmitir ou cons-
tituir sobre ela, determinado objectivamente, à data do não cum-
primento da promessa, com dedução do preço convencionado,
devendo ainda ser-lhe restituído o sinal e a parte do preço que tenha
pago.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 755.o

Casos especiais

1 — Gozam ainda do direito de retenção:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) O beneficiário da promessa de transmissão ou constituição

de direito real que obteve a tradição da coisa a que se refere
o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante
do não cumprimento imputável à outra parte, nos termos
do artigo 442.o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A) A questão da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n.os 236/80
e 379/86, por violação da reserva de competência legislativa da Assembleia
da República.

7 — Comecemos por indagar se os Decretos-Leis n.os 236/80, de
18 de Julho, e 379/86, de 11 de Novembro, que foram editados pelo
Governo no uso da sua competência própria, invadiram a reserva
legislativa da Assembleia da República.

A recorrente considera que tais diplomas estão afectados de incons-
titucionalidade orgânica, na medida em que vieram permitir ao pro-
mitente comprador de prédio urbano ou de uma sua fracção autónoma,
desde que tenha havido tradição da coisa objecto do contrato pro-
metido, invocar o direito de retenção, mesmo perante o credor hipo-
tecário, com direito anteriormente inscrito no registo. No entender
da recorrente, as alterações legislativas introduzidas pelos diplomas
questionados foram completamente inovadoras e respeitam a direitos
e garantias patrimoniais incluídos na reserva de competência legislativa
do Parlamento, pelo que, tendo tais diplomas sido editados pelo
Governo sem autorização parlamentar, violariam o artigo 168.o, n.o 1,
alínea b), da Constituição [hoje o artigo 165.o, n.o 1, alínea b)].

Torna-se necessário analisar sucintamente o conteúdo dos diplomas
e das alterações introduzidas no regime jurídico do contrato-promessa.

7.1 — O Decreto-Lei n.o 236/80, de 18 de Julho, alterou os arti-
gos 410.o, 442.o e 830.o do Código Civil, relativos ao contrato-promessa.

Relativamente ao artigo 410.o do Código Civil, o diploma em apreço
acrescentou um n.o 3 respeitante às exigências formais do contra-
to-promessa de compra e venda de prédio urbano, ou de sua fracção
autónoma, já construído, em construção ou a construir (reconheci-
mento presencial das assinaturas dos outorgantes e certificação nota-
rial da existência de licença de utilização ou de construção).

A alteração do artigo 442.o do Código Civil consistiu no aditamento
de dois números (n.os 2 e 3): quanto ao n.o 2, a inovação consistiu
em estabelecer a favor de quem constitui o sinal e contra aquele
que o recebeu uma dupla sanção como alternativa à restituição em
dobro, se tiver havido entrega antecipada do objecto do contrato pro-
metido: o pagamento do valor da coisa ao tempo do incumprimento
ou a execução específica do contrato; quanto ao n.o 3, dispôs-se então
que, em caso de incumprimento, e tendo havido tradição da coisa
objecto do contrato prometido, o promitente comprador goza do
direito de retenção sobre ela pelo crédito resultante do incumprimento
pelo promitente vendedor.

Foram ainda introduzidas diversas alterações no artigo 830.o do
Código Civil, que regula a execução específica, sem directo relevo
para a questão agora em apreço.

7.2 — O Decreto-Lei n.o 379/86, de 11 de Novembro, por sua vez,
veio alterar a redacção dos artigos 410.o, 412.o, 413.o, 421.o, 442.o,
755.o e 830.o, todos do Código Civil.

Nos n.os 2 e 3 do preâmbulo do diploma dá-se conta das alterações
introduzidas no regime do contrato-promessa, quer no seu contexto
geral quer quanto à execução específica.

No n.o 4 do mesmo preâmbulo, justificam-se as modificações intro-
duzidas relativamente ao direito de retenção atribuído ao promitente
comprador. É este o aspecto que aqui interessa sobretudo considerar,
pelo que se transcreve a parte relevante:

«O legislador de 1980, para o caso de tradição antecipada da coisa
objecto do contrato definitivo, concedeu ao beneficiário da promessa
o direito de retenção sobre a mesma, pelo crédito resultante do não
cumprimento (artigo 442.o, n.o 3). Pensou-se directamente no con-
trato-promessa de compra e venda de edifícios ou de fracções autó-
nomas deles. Nenhum motivo justifica, todavia, que o instituto se
confine a tão estreitos limites.

A existência do direito de retenção nesse quadro não repugna à
sua índole. Repare-se que em diversas previsões do artigo 755.o, n.o 1,
do Código Civil desaparece ou dilui-se a conexão objectiva que o
precedente artigo 754.o pressupõe, em termos gerais, entre a coisa
e o crédito. Mas será uma garantia oportuna no contrato-promessa
e, por isso, de conservar? A análise da questão conduziu a uma resposta
afirmativa.

Tem de reconhecer-se que, na maioria dos casos, a entrega da
coisa ao adquirente apenas se verifica com o contrato definitivo. E,
quando se produza antes, não há dúvida de que se cria legitimamente,
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ao beneficiário da promessa, uma confiança mais forte na estabilidade
ou concretização do negócio.

A boa fé sugere, portanto, que lhe corresponda um acréscimo de
segurança.

O problema só levanta particulares motivos de reflexão precisa-
mente em face da realidade que levou a conceder essa garantia: a
da promessa de venda de edifícios ou de fracções autónomas destes,
sobretudo destinados a habitação, por empresas construtoras, que,
via de regra, recorrem a empréstimos, máxime tomados de instituições
de crédito. Ora, o direito de retenção prevalece sobre a hipoteca,
ainda que anteriormente registada (artigo 759.o, n.o 2, do Código
Civil). Logo, não faltarão situações em que a preferência dos bene-
ficiários de promessas de venda prejudique o reembolso de tais
empréstimos.

Neste conflito de interesses, afigura-se razoável atribuir prioridade
à tutela dos particulares. Vem na lógica da defesa do consumidor.
Não que se desconheçam ou esqueçam a protecção devida aos legí-
timos direitos das instituições de crédito e o estímulo que merecem
como elementos de enorme importância na dinamização da actividade
económico-financeira. Porém, no caso, estas instituições, como pro-
fissionais, podem precaver-se, por exemplo, através de critérios pon-
derados de selectividade do crédito, mais facilmente do que o comum
dos particulares a respeito das deficiências e da solvência das empresas
construtoras.

Persiste, em suma, o direito de retenção, que funciona desde 1980.
No entanto, corrigem-se inadvertências terminológicas e desloca-se
essa norma para lugar mais adequado, incluindo-a entre os restantes
casos de direito de retenção [artigo 755.o, n.o 1, alínea f)].»

A alteração essencial decorrente deste diploma, para o que aqui
releva, foi a inclusão do direito de retenção, criado pelo Decreto-Lei
n.o 236/80, como nova alínea f), no elenco constante do artigo 755.o,
n.o 1, do Código Civil.

8 — No que diz respeito à questão de constitucionalidade suscitada
no processo a propósito dos diplomas mencionados, sublinhe-se que
apenas podem ser apreciadas no âmbito do presente recurso as normas
neles contidas que alteraram o regime do Código Civil, consagrando
o direito de retenção em favor do beneficiário da promessa que tenha
obtido a tradição do imóvel objecto do contrato a realizar, pois só
essas normas foram aplicadas na decisão recorrida e só quanto a
elas pode ser entendida a censura de desconformidade constitucional
formulada pela recorrente.

A inconstitucionalidade apontada pela recorrente resultaria de em
tais diplomas se dispor, sem credencial parlamentar, sobre direitos
e garantias patrimoniais, matéria incluída na reserva legislativa da
Assembleia da República [artigo 168.o, n.o 1, alínea b), da Constituição;
actualmente, artigo 165.o, n.o 1, alínea b)].

Para fundamentar a inclusão da matéria em análise no âmbito dos
direitos, liberdades e garantias e, por isso, no domínio da reserva
legislativa da Assembleia da República, a recorrente alega que os
diplomas em questão procederam à criação de «um direito de crédito»
que é «análogo ao direito de propriedade» (cf. o texto das alegações,
a fl. 530).

Cumpre, portanto, analisar se o direito instituído pelos diplomas
questionados se inscreve no âmbito dos direitos, liberdades e garantias
a que se reporta a alínea b) do n.o 1 do artigo 168.o da Constituição,
na versão anterior à actual.

«O direito de retenção consiste na faculdade que tem o detentor
de uma coisa de a não entregar a quem lha pode exigir, enquanto
este não cumprir uma obrigação a que está adstrito para com aquele»
(Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. I, 4.a ed.,
Coimbra, 1987, anotação ao artigo 754.o, p. 772).

O direito de retenção a favor do promitente comprador não constava
do Código Civil de 1966. Tal direito foi introduzido pelo Decreto-Lei
n.o 236/80, com vista a estabelecer um «verdadeiro equilíbrio entre
os outorgantes (o que passa pela mais eficiente tutela do promitente
comprador)» (cf. o preâmbulo do Decreto-Lei n.o 236/80, n.o 1).

O direito de retenção foi reconhecido no caso de ter havido tradição
da coisa, e respeitando ao crédito resultante do incumprimento pelo
promitente vendedor (artigo 442.o, n.o 3, do Código Civil, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 236/80).

Com o Decreto-Lei n.o 379/86, manteve-se o direito de retenção
conferido ao promitente comprador, tendo o mesmo sido inserido
no local próprio — o artigo 755.o do Código Civil — através do adi-
tamento ao n.o 1 de uma nova alínea, a alínea f), que veio acrescentar
a hipótese em questão aos outros casos, já ali elencados, de titulares
do direito de retenção.

O Código não utilizou, nas diversas situações em que reconhece
a existência de um direito de retenção, o mesmo critério: com efeito,
ao reconhecer o direito de retenção, com carácter genérico, no
artigo 754.o do Código Civil, a lei liga o crédito do detentor da coisa
a despesas feitas por causa dela ou em resultado de danos por ela
causados. Nos casos especiais do artigo 755.o do Código Civil (versão
primitiva), não pode afirmar-se inteiramente tal conexão, embora exis-

tam outros tipos de conexão, como decorre das diferentes alíneas
incluídas no artigo 755.o

Segundo Antunes Varela («Emendas ao regime do contrato-pro-
messa», in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 119.o, n.os 3749
e segs., pp. 226 e segs., ano 120.o, n.os 3755 e segs., pp. 35 e segs.),
«o direito de retenção deixou declaradamente de ser, com o Código
Civil de 1966, um puro meio de coerção (ou uma simples causa de
preferência especial indirecta, para usar a terminologia expressiva de
Paulo Cunha) e passou abertamente a revestir a natureza jurídica
de um perfeito direito real de garantia, dotado até de eficácia excep-
cional, mercê das especiais raízes em que mergulha a sua origem»
(loc. cit., n.o 3763, pp. 290 e seg.).

O direito de retenção, tal como está configurado na nossa lei, reveste
uma forma especial de autotutela dos interesses da pessoa a favor
de quem é conferido, permitindo ao seu titular não abrir mão da
coisa retida enquanto não obtiver satisfação do seu direito.

Coloca-se então a questão de saber se, tendo o direito de retenção
a natureza de direito real de garantia, deve o mesmo inscrever-se
dentro do âmbito da reserva de competência legislativa da Assembleia
da República, por se tratar de um direito que se inclui no direito
de propriedade, e, por conseguinte, susceptível de ser tratado como
direito análogo ao direito de propriedade e abrangido pelo regime
constitucional dos direitos, liberdades e garantias.

O artigo 62.o da Constituição garante a todos o direito à propriedade
privada e à sua transmissão em vida e por morte, «nos termos da
Constituição», isto é, dentro dos limites e nos termos definidos noutras
normas da lei fundamental, competindo ao legislador infraconstitu-
cional definir o conteúdo e os limites do direito de propriedade
privada.

Como se escreveu no Acórdão n.o 329/99 deste Tribunal (publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 167, de 20 de Julho de 1999,
a pp. 6 e segs.):

«[. . . ] apesar de o direito de propriedade privada ser um direito
de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, nem toda
a legislação que lhe diga respeito se inscreve na reserva parlamentar
atinente a esse direitos, liberdades e garantias. Desta reserva fazem
apenas parte as normas relativas à dimensão do direito de propriedade
que tiver essa natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias.»

Pode, assim, afirmar-se que cabem na reserva legislativa parlamen-
tar relativa as intervenções legislativas que contendam com o núcleo
essencial dos direitos análogos, por aí se verificarem as mesmas razões
de ordem material que justificam a actuação legislativa parlamentar
no tocante aos direitos, liberdades e garantias.

Ora, no que diz respeito ao direito de propriedade, dessa dimensão
essencial que tem natureza análoga aos direitos liberdades e garantias
faz, indubitavelmente, parte o direito de cada um a não ser arbi-
trariamente privado da sua propriedade e, na hipótese de expropriação
por utilidade pública, a receber uma justa indemnização (cf. o
artigo 62.o, n.os 1 e 2, da Constituição).

Já quanto ao direito de retenção, entendido como direito real de
garantia das obrigações (tal como a hipoteca — artigo 686.o do Código
Civil), isto é, como «direito sobre um direito», ele não integra o
núcleo essencial do direito de propriedade.

Com efeito, tal direito — ainda que esteja em causa a transmissão
ou constituição de direito real sobre edifício ou fracção autónoma
dele e, portanto, estreitamente relacionado com o direito de pro-
priedade privada — apenas confere ao seu titular, por um lado, a
faculdade de não cumprir enquanto não vir satisfeito o seu crédito
e, por outro lado, a garantia de realização preferencial do seu crédito.

Assim sendo, não pode dizer-se que estejam em causa faculdades
inerentes ao direito de propriedade, isto é, faculdades que façam
sempre parte da essência do direito de propriedade, tal como ele
é garantido pela Constituição.

Não integrando o direito de retenção o âmbito da reserva legislativa
parlamentar dos direitos, liberdades e garantias, podia o Governo
legislar sobre a matéria sem necessidade de autorização parlamentar,
pelo que as normas que estabelecem tal direito, constantes dos Decre-
tos-Leis n.os 236/80, de 18 de Julho, e 379/86, de 11 de Novembro,
não estão afectadas de inconstitucionalidade orgânica.

Neste sentido decidiu entretanto o Tribunal Constitucional no Acór-
dão n.o 374/2003 (publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 254,
de 3 de Novembro de 2003, a pp. 16 552 e segs.), em que era igualmente
recorrente a ora recorrente.

B) A questão da inconstitucionalidade do artigo 410.o, n.o 3, do Código
Civil, por violação do princípio do acesso ao direito e aos tribunais.

9 — Pretende a recorrente, Caixa Económica Montepio Geral, que
este Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do artigo 410.o, n.o 3,
do Código Civil, se interpretado como não reconhecendo legitimidade
ao titular de uma hipoteca com registo anterior à celebração de um
contrato-promessa de venda do imóvel sobre que recai aquela garantia
para invocar a nulidade decorrente dos vícios formais do contrato-
-promessa, por entender que tal interpretação normativa viola os prin-



1926 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 29 — 10 de Fevereiro de 2005

cípios da tutela jurisdicional efectiva e do acesso ao direito e aos
tribunais, consagrados no n.o 1 do artigo 20.o da Constituição.

Nas instâncias, a recorrente invocou a nulidade do contrato-pro-
messa celebrado entre a falida MORFAM e os promitentes com-
pradores, por tal contrato não conter o reconhecimento presencial
das assinaturas, por não estar certificada pelo notário a existência
de licença de utilização ou construção e por não estar também cer-
tificado pelo notário que o contrato foi assinado pelo representante
da sociedade com poderes de representação para o acto. As duas
primeiras questões foram decididas, pela 1.a instância, desfavoravel-
mente à pretensão da Caixa Económica Montepio Geral, e a terceira
questão suscitada (falta de certificação pelo notário dos poderes de
representação da pessoa que interveio em nome da promitente ven-
dedora) — correspondente a exigência que não consta dos requisitos
previstos no artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil — foi julgada impro-
cedente, por falta de «fundamento fáctico». A Relação e o Supremo
confirmaram a decisão da 1.a instância quanto a estes pontos.

Alegou a recorrente que, por força do artigo 286.o do Código Civil,
tem legitimidade para arguir a nulidade: por isso, em sua opinião,
a decisão recorrida, ao seguir o entendimento fixado no Assento n.o
15/94, de 28 de Junho, do Supremo Tribunal de Justiça, fez uma
interpretação inconstitucional do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil,
por violação do artigo 20.o, n.o 1, da Constituição.

9.1 — Antes de mais, há que apreciar a questão prévia suscitada
pelos recorridos, no sentido do não conhecimento do recurso, quanto
a esta parte.

Disseram os recorridos nas suas alegações que o Supremo Tribunal
de Justiça interpretou a norma do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil
em sentido diverso daquele que é questionado pela recorrente. Con-
sideram os recorridos que o Supremo entendeu apenas que a Caixa
Económica Montepio Geral, enquanto credor hipotecário e terceiro
relativamente ao contrato-promessa de compra e venda, não pode
invocar a nulidade decorrente dos vícios formais indicados no artigo
410.o, n.o 3, do Código Civil, não se tendo pronunciado quanto a
quaisquer outros vícios formais, nomeadamente quanto à omissão
de outras formalidades essenciais à validade do contrato. Assim, não
sendo a interpretação do Supremo Tribunal de Justiça aquela que
a recorrida indica como objecto do recurso, não haveria que conhecer
da pretensa inconstitucionalidade do referido artigo 410.o, n.o 3, do
Código Civil.

Por sua vez, a recorrente, Caixa Económica Montepio Geral, sus-
tenta que a questão prévia, assim suscitada, deve ser julgada impro-
cedente, uma vez que resulta da decisão recorrida claramente que
a norma em questão foi aplicada com o sentido por si enunciado
no requerimento de interposição do recurso de constitucionalidade
em termos tais que o credor hipotecário está impedido de arguir
a nulidade de um contrato-promessa por omissão das formalidades
legais impostas pelo artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil.

Sobre esta questão, escreveu-se no acórdão recorrido:

«Entendemos, com base no artigo 192.o do CPEREF, que a Caixa
recorrente pode defender os seus interesses, invocando direitos pró-
prios, mas não a nulidade do contrato (ou contratos) de promessa
pelo vício de forma invocado, de acordo com a orientação que foi
perfilhada no assento de 28 de Junho de 1994 [. . . ] e que correspondia
já ao entendimento deste Tribunal [. . . ] Esses interesses conflituantes
não têm nem podem abranger o direito a obter a nulidade do negócio
pelos vícios formais indicados no artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil,
matéria que está na disponibilidade do próprio interessado promitente
comprador e não em terceiro.

O seguimento pelo Tribunal da orientação prevalecente do
artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil, como consagrando uma nulidade
atípica, não ofende o artigo 20.o da CRP, que visa garantir o acesso
ao direito e tutela jurisdicional. Nem a interpretação seguida pelo
Supremo, pelo facto de ter havido assento sobre a matéria, significa
vinculação a essa jurisprudência, mas o seu acolhimento, por ser con-
siderada a mais correcta.»

Resulta do teor do acórdão recorrido que a interpretação da norma
do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil, questionada pela recorrente,
constituiu efectivamente o fundamento da decisão do Supremo Tri-
bunal de Justiça quanto ao aspecto em discussão. Na verdade, foi
com base nessa interpretação que o Supremo Tribunal de Justiça
concluiu que a recorrente, Caixa Económica Montepio Geral, não
tinha legitimidade para arguir a invalidade de um contrato-promessa
por omissão das formalidades legais impostas pelo artigo 410.o, n.o 3,
do Código Civil.

Improcede, assim, a questão prévia suscitada pelos recorridos.
9.2 — Está portanto em causa no presente processo apreciar a con-

formidade constitucional, face ao princípio do acesso ao direito e
aos tribunais, da interpretação atribuída na decisão recorrida à norma
do n.o 3 do artigo 410.o do Código Civil, nos termos da qual o credor
hipotecário não pode arguir a nulidade do contrato-promessa por

omissão dos requisitos exigidos por aquela norma para a validade
do contrato-promessa celebrado entre o promitente vendedor e o
promitente comprador do imóvel hipotecado (interpretação que cor-
responde à doutrina do Assento n.o 15/94, de 28 de Junho, do Supremo
Tribunal de Justiça).

A este respeito, sublinhe-se, desde já, que as alterações introduzidas
no regime do contrato-promessa pelos Decretos-Leis n.os 236/80 e
379/86 visaram, no essencial, e no âmbito da liberdade de conformação
normativa do legislador, reforçar a defesa dos interesses e da posição
do promitente comprador — em geral a parte institucionalmente mais
débil nesta categoria contratual — quando o contrato tenha como
objecto a aquisição de edifícios ou de fracções autónomas destes,
sobretudo destinados a habitação própria (veja-se o preâmbulo do
Decreto-Lei n.o 379/86, parcialmente transcrito supra, n.o 7.2).

É indiscutível que o legislador, perante a conjuntura económica
e financeira do País e tendo em conta a prática negocial seguida
sobretudo no domínio da compra e venda de imóveis, pretendeu esta-
belecer um regime de protecção dos promitentes compradores de
edifícios ou suas fracções autónomas, porventura por considerar tais
contraentes menos preparados para defenderem convenientemente
os seus interesses.

O STJ, na decisão recorrida, limitou-se a seguir o entendimento
mais generalizado: considerou estar em causa uma invalidade não
invocável por terceiros nem oficiosamente pelo tribunal, atenta a natu-
reza e a finalidade da norma constante do n.o 3 do artigo
410.o — norma de protecção do promitente comprador.

Com efeito, tem-se entendido que a natureza da invalidade cor-
respondente à omissão dos requisitos formais prescritos pela lei deve
ser a que melhor realize o escopo do preceito que a estabelece. Ora,
no caso, a arguição da invalidade por terceiros seria susceptível de
subverter a finalidade última do regime de protecção que se pretende
adoptar (cf., neste sentido, Calvão da Silva, Sinal e Contrato-Promessa
(Do Decreto-Lei n.o 236/80 ao Decreto-Lei n.o 376/86), 4.a ed., Coimbra,
1995, p. 58, e Antunes Varela, «Emendas ao regime do contrato-
-promessa», cit., n.o 3753, p. 360).

Trata-se portanto de uma invalidade atípica («nulidade atípica»,
na expressão de Calvão da Silva, loc. cit., p. 60), cujo regime foi
concebido e se justifica em função da protecção do contraente débil,
o promitente comprador.

Ao estabelecer a norma do n.o 3 do artigo 410.o do Código Civil,
o legislador teve em vista a defesa do interesse particular do promitente
comprador, e não a defesa de um qualquer interesse público ou dos
interesses gerais da sociedade nem mesmo a defesa de um difuso
interesse quer do promitente vendedor quer do mutuante, enquanto
credor hipotecário, que não é sujeito da relação jurídica estabelecida
entre o promitente vendedor e o promitente comprador.

9.3 — Definida a finalidade da norma que vem questionada, importa
analisar se a interpretação que dela se fez nos autos é violadora do
direito de acesso aos tribunais, previsto no artigo 20.o, n.o 1, da
Constituição.

Este preceito constitucional consagra um complexo conjunto de
direitos decorrentes do acesso ao direito: desde logo, um direito de
acção judicial para defesa de todas as situações juridicamente rele-
vantes, aqui entroncando também os princípios que devem orientar
o desenvolvimento desse direito de acção, o contraditório e a igualdade
de armas; depois, o direito ao recurso e a exigência de um processo
equitativo.

Entende a recorrente que, sendo titular de uma hipoteca sobre
o imóvel que é objecto do contrato prometido, uma interpretação
da norma do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil que não lhe permita
invocar a invalidade do contrato-promessa em que não interveio viola
o artigo 20.o da Constituição.

Ora, deste preceito da Constituição não decorre que ao credor
hipotecário seja atribuída legitimidade para arguir a omissão de cum-
primento dos requisitos formais do contrato celebrado entre promi-
tente vendedor e promitente comprador. Aliás, a solução que con-
sistisse em atribuir ao credor hipotecário essa legitimidade seria algo
que não se compreenderia face ao fundamento da intervenção legis-
lativa e que não corresponderia à finalidade da norma, tal como ficou
definida.

Reconhecer ou não ao credor hipotecário a possibilidade de invocar
a invalidade do contrato celebrado entre o promitente comprador
e o promitente vendedor é algo que se insere na margem de dis-
cricionariedade do legislador, sendo certo que existem razões válidas
para a não admitir.

Desde logo, existem razões jurídicas: a natureza da invalidade e
o respectivo regime.

Na verdade, tendo em conta a caracterização da disposição do
artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil como norma de protecção do
contraente débil — o promitente comprador — compreende-se que
não seja atribuída ao promitente vendedor a legitimidade para invocar
a invalidade do contrato-promessa por omissão dos requisitos exigidos
por aquela norma. Do mesmo modo se compreende a inviabilização
da intervenção do credor hipotecário para invocar a invalidade do
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contrato-promessa por omissão de tais requisitos. Trata-se afinal de
um afloramento do princípio segundo o qual a legitimidade reco-
nhecida aos credores para impugnarem os actos dos seus devedo-
res — quer se trate de credores hipotecários quer não — está sujeita
às mesmas limitações que são estabelecidas em relação aos próprios
devedores. Ora, tal princípio não se afigura, em geral, desrazoável
nem desproporcionado, pois não traduz qualquer excesso ou limitação
intolerável do exercício dos direitos de terceiros.

É certo que a ordem jurídica não pode deixar de ter em conta
os interesses e as posições juridicamente protegidas de terceiros.

Todavia, a norma do n.o 3 do artigo 410.o não veio limitar nem
afectar os direitos do credor hipotecário, enquanto tal. A consistência
jurídica do direito real de garantia — hipoteca — mantém-se intocada,
e não sofre qualquer limitação o credor hipotecário que, pelos meios
próprios, pretenda fazer valer os seus direitos.

A interpretação da norma questionada no sentido de considerar
que o credor hipotecário não é titular dos interesses que a lei quis
expressa e especialmente proteger com o regime em causa, não reco-
nhecendo àquele credor legitimidade ou interesse particular para
arguir a omissão das formalidades do contrato-promessa celebrado,
não tem, assim, o significado de impedir o credor hipotecário de
aceder ao direito e aos tribunais.

Tal interpretação não viola pois o princípio constitucional do direito
de acção ou de recurso contido no artigo 20.o da Constituição.

C) A questão da inconstitucionalidade dos artigos 442.o, n.o 2, e 755.o,
n.o 1, alínea f), do Código Civil, por violação dos princípios da pro-
porcionalidade e da protecção da confiança.

10 — Segundo a recorrente, são inconstitucionais, por violação dos
princípios da proporcionalidade e da protecção da confiança e segu-
rança jurídica, consagrados na Constituição, as normas constantes do
n.o 2 do artigo 442.o do Código Civil e da alínea f) do n.o 1 do
artigo 755.o, também do Código Civil, ao abrigo das quais é concedido
ao promitente comprador de um edifício ou de uma sua fracção autó-
noma, em construção, construído ou a construir, e que obteve a tra-
dição da coisa, o direito de retenção sobre a mesma coisa.

10.1 — Importa sublinhar, em primeiro lugar, que a recorrente ques-
tiona unicamente as normas que ficam indicadas e que concedem
ao promitente comprador, caso tenha havido tradição da coisa, o
direito de retenção sobre a mesma, pelo crédito resultante do
incumprimento.

Na verdade, embora a recorrente, nas suas alegações, se refira à
situação jurídica que para o promitente comprador resulta da con-
cessão do direito de retenção, o certo é que ela não pede ao Tribunal
a apreciação da conformidade constitucional das normas que definem
essa situação jurídica. Ora, são as normas contidas no artigo 759.o
do Código Civil que estabelecem que o titular do direito de retenção
sobre coisa imóvel, enquanto a não entregar, «tem a faculdade de
a executar, nos mesmos termos em que o pode fazer o credor hipo-
tecário, e de ser pago com preferência aos demais credores do deve-
dor» (n.o 1) e que, neste caso, «o direito de retenção prevalece sobre
a hipoteca, ainda que esta tenha sido registada anteriormente» (n.o 2).

Assim, no âmbito do presente processo apenas pode ser apreciada
a conformidade constitucional da norma que outorga ao promitente
comprador o direito de retenção sobre a coisa, se tiver havido tradição,
pelo crédito resultante do não cumprimento imputável à outra parte,
e já não a conformidade constitucional das normas que estabelecem
a preferência no pagamento do titular do direito de retenção sobre
coisas imóveis em relação aos demais credores do devedor e a pre-
valência do direito de retenção sobre coisas imóveis relativamente
à hipoteca, mesmo que esta tenha sido registada anteriormente.

As apontadas consequências de «preferência no pagamento do titu-
lar do direito de retenção sobre coisas imóveis em relação aos demais
credores do devedor» e de «prevalência do direito de retenção sobre
coisas imóveis relativamente à hipoteca, mesmo que esta tenha sido
registada anteriormente», não poderiam em caso algum ser reportadas
às normas questionadas pela recorrente — as normas constantes dos
artigos 442.o, n.o 2, e 755.o, n.o 1, alínea f), do Código Civil, em
si mesmas consideradas, sem serem conjugadas com a estatuição fixada
noutros preceitos, concretamente, com o artigo 759.o do mesmo
Código.

Por outras palavras, não constituem objecto deste recurso as normas
que estabelecem a preferência no pagamento do titular do direito
de retenção sobre coisas imóveis em relação aos demais credores
do devedor e a prevalência do direito de retenção sobre coisas imóveis
relativamente à hipoteca, mesmo que esta tenha sido registada ante-
riormente, uma vez que tais normas não foram identificadas pela
recorrente no pedido de apreciação pelo Tribunal Constitucional.

10.2 — Em segundo lugar, há que esclarecer que o n.o 2 do
artigo 442.o do Código Civil não confere o direito de retenção ao
promitente comprador, nem na sua versão actual nem na versão que
resultou da alteração operada pelo Decreto-Lei n.o 236/80.

Como resulta da análise precedente (supra n.o 7), a alteração legis-
lativa que introduziu o direito de retenção na legislação civil em favor
do promitente comprador no caso de haver tradição da coisa ocorreu

em 1980, através do aditamento, pelo Decreto-Lei n.o 236/80, de um
n.o 3 ao artigo 442.o do Código Civil, e foi reafirmada pela colocação
do preceito em lugar considerado mais adequado em 1986 através
da inclusão, pelo Decreto-Lei n.o 379/86, de uma alínea f) no n.o 1
do artigo 755.o do mesmo Código.

Tendo em conta as datas em que ocorreram os factos que deram
origem ao processo em que se insere o presente recurso de cons-
titucionalidade, na decisão recorrida apenas foi aplicada a norma con-
tida na alínea f) do n.o 1 do artigo 755.o do Código Civil, na sua
versão actual (introduzida pelo Decreto-Lei n.o 379/86), e não a norma
correspondente na versão anterior (que, de todo o modo, não seria
a do n.o 2 do artigo 442.o do Código Civil, mas sim a do n.o 3 do
mesmo artigo, aditada pelo Decreto-Lei n.o 236/80).

Consequentemente, só a constitucionalidade da norma contida na
alínea f) do n.o 1 do artigo 755.o do Código Civil, na sua versão
actual (introduzida pelo Decreto-Lei n.o 379/86), pode ser apreciada
no âmbito do presente recurso.

11 — São conhecidas as circunstâncias que justificaram as alterações
legislativas no domínio do contrato-promessa e as opiniões doutrinais
não inteiramente convergentes que surgiram a propósito das modi-
ficações introduzidas no regime constante da versão inicial do Código
Civil.

Como já antes se referiu, o legislador de 1980, face à situação
económica e social então vigente — caracterizada pela forte inflação
e pelo peso da construção clandestina — , com a preocupação de
proteger os interesses das pessoas que procuravam adquirir habitação
própria, entendeu dever intervir em auxílio de inúmeras pessoas que
se viam constrangidas a recorrer ao contrato-promessa e que, por
falta de preparação, vieram a ser vítimas de abusos.

O legislador veio, assim, em 1980 e depois em 1986, invocando
a «lógica da defesa do consumidor», atribuir ao beneficiário da pro-
messa de transmissão ou constituição de direito real, que obteve tra-
dição da coisa a que se refere o contrato prometido, o direito de
retenção sobre essa coisa, pelo crédito resultante do não cumprimento
imputável à outra parte.

Será esta uma norma desproporcionada e violadora do princípio
da confiança e segurança jurídica?

11.1 — Analisemos antes de mais a questão da eventual violação
do princípio da proporcionalidade.

Sobre a actuação do princípio da proporcionalidade no domínio
das relações jurídico-privadas e sobre o papel que este princípio pode
assumir como inspirador de soluções adoptadas pela lei no âmbito
do direito privado, disse o Tribunal Constitucional no Acórdão
n.o 302/2001 (publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 257,
de 6 de Novembro de 2001, a pp. 18 309 e segs.):

«Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da Repú-
blica Portuguesa Anotada, 3.a ed., Coimbra, 1993, p. 153), ‘‘o princípio
da proporcionalidade (também chamado princípio da proibição do
excesso) desdobra-se em três subprincípios: a) princípio da adequação,
isto é, as medidas restritivas legalmente previstas devem revelar-se
como meio adequado para a prossecução dos fins visados pela lei
(salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente prote-
gidos); b) princípio da exigibilidade, ou seja, as medidas restritivas
previstas na lei devem revelar-se necessárias (tornaram-se exigíveis),
porque os fins visados pela lei não podiam ser obtidos por outros
meios menos onerosos para os direitos, liberdades e garantias);

c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que significa
que os meios legais restritivos e os fins obtidos devem situar-se numa
‘justa medida’, impedindo-se a adopção de medidas legais restritivas
desproporcionadas, excessivas, em relação aos fins obtidos’’.

Entre nós, a consagração constitucional do princípio da propor-
cionalidade não merece contestação, pelo menos desde 1982. Com
efeito, a Constituição da República Portuguesa, desde a primeira revi-
são constitucional, consagra no seu artigo 2.o o Estado de direito demo-
crático, sendo certo que o princípio da proporcionalidade se encontra
ínsito nesse conceito político-jurídico, do qual constitui uma necessária
decorrência.

O mesmo princípio da proporcionalidade aflora, aliás, em várias
disposições constitucionais relevantes: no artigo 18.o, n.o 2, relativo
às restrições aos direitos, liberdades e garantias; no artigo 19.o, n.o 4,
impondo expressamente o respeito pelo princípio da proporciona-
lidade na opção pelo estado de sítio ou pelo estado de emergência,
bem como nas respectivas declaração e execução; no artigo 19.o, n.o 8,
no que concerne às providências a tomar pelas autoridades com vista
ao restabelecimento da normalidade constitucional; no artigo 28.o,
n.o 2, relativo à prisão preventiva; no artigo 30.o, n.o 5, prevendo
as limitações a direitos fundamentais que decorram das exigências
próprias da execução de penas ou medidas de segurança ou inerentes
ao sentido da condenação; no artigo 266.o, n.o 2, que consagra expres-
samente a subordinação dos órgãos e agentes administrativos ao prin-
cípio da proporcionalidade; no artigo 270.o, relativo às restrições ao
exercício de direitos dos militares e agentes militarizados, bem como
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dos agentes dos serviços e forças de segurança; no artigo 272.o, n.o 2,
referente às medidas de polícia.

De resto, o Tribunal Constitucional tem sucessivamente reconhe-
cido o valor constitucional do princípio da proporcionalidade (cf.,
de entre muitos outros, os Acórdãos n.os 25/84, in Acórdãos do Tribunal
Constitucional, 2.o vol., p. 7, 85/85, in Acórdãos do Tribunal Cons-
titucional, 5.o vol., p. 245, 64/88, in Acórdãos do Tribunal Constitucional,
11.o vol., p. 319, 349/91, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 19.o
vol., p. 507, 363/91, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 19.o vol.,
p. 79, 152/93, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 24.o vol., p. 323,
634/93, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 26.o vol., p. 205, 370/94,
in Diário da República, 2.a série, de 7 de Setembro de 1994, 494/94,
in Diário da República, 2.a série, de 17 de Dezembro de 1994, 59/95,
in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 30.o vol., p. 79, 572/95, in
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 32.o vol., p. 381, 758/95, in Acór-
dãos do Tribunal Constitucional, 32.o vol., p. 803, 958/96, in Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 34.o vol., p. 397, e 1182/96, in Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 35.o vol., p. 447).

É, assim, possível encarar o princípio da proporcionalidade como
um princípio objectivo da ordem jurídica. E, se é certo que a aplicação
do princípio da proporcionalidade se viu inicialmente restrita à con-
formação dos actos dos poderes públicos e à protecção dos direitos
fundamentais, há que reconhecer que foi admitido o posterior e pro-
gressivo alargamento da relevância de tal princípio a outras realidades
jurídicas, não se detectando verdadeiros obstáculos à sua actuação
no domínio das relações jurídico-privadas.

Não se contesta portanto que o princípio da proporcionalidade
seja princípio geral de direito, conformador não apenas dos actos
do poder público mas também, pelo menos em certa medida, dos
actos de entidades privadas e inspirador de soluções adoptadas pela
própria lei no domínio do direito privado.»

A ideia geral unificadora do princípio da proporcionalidade é a
de que o meio utilizado para atingir certo objectivo deve estar numa
determinada relação com esse objectivo. A avaliação a que há que
proceder para aferir da proporcionalidade incide sobre um meio, que
é dirigido a um certo fim, e implica a apreciação da respectiva ido-
neidade, necessidade e racionalidade à prossecução do fim em vista.

No caso dos autos, trata-se de saber se é desproporcionada ou
excessiva a norma que consagra o direito de retenção em favor do
promitente comprador, que obtém a tradição da coisa a que se refere
o contrato prometido, pelo crédito do incumprimento imputável à
outra parte.

A resposta não pode deixar de ser negativa.
Como antes se referiu, o reconhecimento do direito de retenção

surgiu como uma medida de defesa do promitente comprador con-
siderado na circunstância como parte mais débil do contrato e como
parte que geralmente ficava prejudicada, uma vez que não dispunha
de meio eficaz para fazer cumprir a promessa.

A atribuição do direito de retenção, sempre que exista tradição
da coisa objecto do contrato prometido, permitiu um reequilíbrio da
situação desigual, ainda que — não pode deixar de se reconhecer — a
lei tenha sido generosa na sua concessão.

Assim, existindo uma situação de desigualdade de tratamento que
se pretendeu equilibrar através deste regime, não pode considerar-se
que tal medida legislativa dê origem a uma desproporção intolerável
ou arbitrária dos direitos ou interesses em jogo — e só a este tipo
de desproporção o Tribunal tem reconhecido relevância para concluir
no sentido da inconstitucionalidade.

11.2 — Vejamos agora se a norma questionada, enquanto concede
o direito de retenção ao beneficiário da promessa de transmissão
ou constituição de direito real, que obteve a tradição da coisa a que
se refere o contrato prometido, viola o princípio da confiança e segu-
rança jurídica, ínsito no princípio do Estado de direito democrático,
constante do artigo 2.o da Constituição.

Na sua vertente de Estado de direito, o princípio do Estado de
direito democrático — nas palavras de Gomes Canotilho e Vital
Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, cit.,
p. 63) — «mais do que constitutivo de preceitos jurídicos, é sobretudo
englobador e integrador de um amplo conjunto de regras e princípios
dispersos pelo texto constitucional, que densificam a ideia da sujeição
do poder a princípios e regras jurídicas, garantindo aos cidadãos liber-
dade, igualdade e segurança».

De acordo com a jurisprudência da Comissão Constitucional, o
princípio do Estado de direito democrático «garante seguramente um
mínimo de certeza nos direitos das pessoas e nas suas expectativas
juridicamente criadas e, consequentemente, a confiança dos cidadãos
e da comunidade na tutela jurídica» (Parecer n.o 14/82, Pareceres
da Comissão Constitucional, 19.o vol., pp. 183 e segs.).

Por sua vez, o princípio da segurança jurídica, implicado no princípio
do Estado de direito democrático, abrange duas ideias nucleares
(Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6.a ed., Coimbra, 1993,
p. 380): a de estabilidade, no sentido de que as decisões estaduais,
incluindo as leis, «não devem poder ser arbitrariamente modificadas,

sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram pres-
supostos materiais particularmente relevantes»; a de previsibilidade,
«que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e cal-
culabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos
dos actos normativos».

A realização do princípio do Estado de direito, no quadro da Cons-
tituição, exige portanto que seja assegurado um certo grau de cal-
culabilidade e previsibilidade dos cidadãos sobre as suas situações
jurídicas, ou seja, exige a garantia da confiança na actuação dos entes
públicos.

Assim, o princípio da protecção da confiança e segurança jurídica
pressupõe um mínimo de previsibilidade em relação aos actos do
poder, de modo que cada pessoa possa ver garantida a continuidade
das relações em que intervém e dos efeitos jurídicos dos actos que
pratica. Nestes termos, e em regra, as pessoas têm o direito de poder
confiar que as decisões sobre os seus direitos ou relações jurídicas
tenham os efeitos previstos nas normas que os regulam.

No caso em apreço, a norma questionada não contende com tais
princípios.

A solução adoptada na alínea f) do n.o 1 do artigo 755.o do Código
Civil não pode surpreender, na medida em que corresponde apenas
a uma mais correcta localização da matéria na orgânica da sistema-
tização legislativa. A atribuição do direito de retenção ao promitente
comprador que tivesse obtido a tradição da coisa objecto do contrato
prometido foi aprovada e estava em vigor há muito tempo: como
se viu, o regime legal em questão existia desde 1980, tendo sido rea-
firmado em 1986, através de mera alteração na inserção sistemática
da norma [que passou do artigo 442.o, n.o 3, do Código Civil para
o artigo 755.o, n.o 1, alínea f), do mesmo Código].

De todo o modo, a norma que define, em abstracto, um novo
caso de direito de retenção não pode ser vista, em si mesma, como
ofensiva dos direitos de outros credores do devedor. Uma eventual
ofensa de tais direitos — a existir — decorreria da norma que esta-
belece a hierarquia entre os direitos dos diversos credores.

12 — Conclui-se, assim, que não existe qualquer violação quer do
princípio da proporcionalidade, explicitado no artigo 18.o, n.o 2, da
Constituição, quer do princípio da confiança e segurança jurídica,
decorrente do princípio do Estado de direito democrático consagrado
no artigo 2.o da Constituição.

III — 13 — Nestes termos, e pelos fundamentos expostos, o Tri-
bunal Constitucional decide negar provimento ao recurso, confir-
mando a decisão recorrida no que se refere às questões de cons-
titucionalidade.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15 unidades
de conta.

Lisboa, 3 de Dezembro de 2003. — Maria Helena Brito (rela-
tora) — Pamplona de Oliveira — Artur Maurício — Rui Moura Ramos
(vencido, nos termos da declaração de voto junta) — Luís Nunes de
Almeida (vencido, em parte, nos mesmos termos que o Ex.mo Con-
selheiro Rui Moura Ramos).

Declaração de voto

Votei vencido quanto à questão da inconstitucionalidade da norma
do artigo 410.o, n.o 3, do Código Civil, na interpretação segundo a
qual o credor hipotecário está impedido de arguir a nulidade de um
contrato-promessa por omissão das formalidades legais impostas por
aquela norma.

O acórdão considera que «as alterações introduzidas no regime
do contrato-promessa pelos Decretos-Leis n.os 236/80 e 379/86 visa-
ram, no essencial, e no âmbito da liberdade de conformação normativa
do legislador, reforçar a defesa dos interesses e da posição do pro-
mitente comprador». Entendo que a defesa da posição de uma das
partes do contrato-promessa, em si mesma legítima e cujos contornos
não cabe ao Tribunal apurar, não pode, em todo o caso, implicar
que um terceiro deixe de poder impugnar a validade daquele contrato
quando essa seja a única forma de proteger a consistência da sua
posição jurídica, susceptível de ser afectada pela intangibilidade da
transacção alegadamente ferida de nulidade. Afigura-se-me, ao con-
trário, que a tutela dos interesses de uma parte num contrato, ainda
que se trate de um «contraente débil», se pode justificar limitações
à posição contratual do seu contraente, já não poderá impedir ter-
ceiros, em relação aos quais aquela se não encontre numa situação
de desigualdade jurídica que o direito visa corrigir, de defender por
via judicial os seus interesses.

O princípio constitucional do acesso ao direito e aos tribunais
opõe-se assim em meu entender a que, a pretexto da garantia da
posição de uma das partes num contrato, a validade deste não possa
ser judicialmente impugnada por terceiros que nisso tenham interesse
legítimo, na circunstância por serem titulares de um crédito hipo-
tecário sobre o imóvel objecto da transacção. Este princípio não é,
nem pode ser, postergado à luz da ideia de que o mutuante, enquanto
credor hipotecário, não é sujeito da relação jurídica estabelecida entre
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promitente vendedor e promitente comprador, ou da ideia de que
a invalidade resultante da omissão dos requisitos formais do con-
trato-promessa é uma «invalidade atípica». Nenhuma destas ideias
põe em causa algo que para mim se afigura essencial: o credor hipo-
tecário possui um interesse jurídico digno de tutela na arguição da
nulidade do contrato-promessa e, nessa medida, tal interesse deve
ser garantido também pela via do acesso aos tribunais, tal como resulta
do artigo 20.o da Constituição da República.

Rui Manuel Moura Ramos.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.o 2969/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de 24 de
Janeiro de 2005, no uso de competência delegada:

Dr. Fernando Manuel Bento Lopes, juiz desembargador do Tribunal
da Relação de Lisboa — desligado do serviço para efeitos de apo-
sentação/jubilação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

25 de Janeiro de 2005. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LISBOA

2.o Juízo

Anúncio n.o 20/2005 (2.a série). — Ana Carla Teles Duarte
Palma, juíza de direito do 2.o Juízo, 3.a Unidade Orgânica, do Tribunal
Administrativa e Fiscal de Lisboa, faz saber que neste Juízo e Unidade
Orgânica, correm termos uns autos de acção administrativa especial
de pretensão conexa com actos administrativos, registada sob o
n.o 1620/104.0BELSB, em que é autor Jaime Teixeira dos Santos e
demandada a Secretária de Estado da Indústria, Comércio e Serviços,
na qual é pedida a anulação do despacho da Secretária de Estado
da Indústria, Comércio e Serviços n.o 249/SEICS/2004, de 4 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, de 13 de Abril de 2004,
sob a forma do despacho n.o 7244/2004, por vício de violação de
lei, nomeadamente por violação dos artigos 11.o e 12.o, n.o 2, do
Decreto Regulamentar n.o 48/2002, de 26 de Novembro, e conse-
quentemente revogar-se a lista de transição do pessoal do quadro
da Inspecção-Geral das Actividades Económicas, na parte que diz
respeito à carreira de inspector técnico, devendo o autor ser integrado
na carreira da inspecção, categoria de inspector técnico especialista
principal, por conjugação das normas dos artigos 11.o e 12.o do decreto
regulamentar.

Mais faz saber que são os contra-interessados Francisco Manuel
da Silva Perpétua, com domicílio profissional na Direcção Regional
do Sul da IGAE, Rua de São Bento, 347, 1269-084 Lisboa, Fernando
Alberto Maximino da Silva, com domicílio profissional na Direcção
Regional do Sul da IGAE, Rua de São Bento, 347, 1269-084 Lisboa,
Octávio de Magalhães Pires, com domicílio profissional na Direcção
Regional do Norte da IGAE, Rua de Latino Coelho, 339, Porto,
Belchior Moreira de Queirós, com domicílio profissional na Direcção
Regional do Sul da IGAE, Rua de São Bento, 347, 1269-084 Lisboa,
Manuel Henrique Marques Rascão, aposentado, com anterior domi-
cílio profissional na Direcção Regional do Sul da IGAE, Rua de
São Bento, 347, 1269-084 Lisboa, Manuel Freire Lopes, com domicílio
profissional na Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de
Fernão de Magalhães, 222, 3.o, 3000-172 Coimbra, Carlos Alberto
do Carmo Louzada, com domicílio profissional sito na Direcção Regio-
nal do Sul da IGAE, Rua de São Bento, 347, 1269-084 Lisboa, Victor
José de Sousa Alves, com domicílio profissional na Direcção Regional
do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Magalhães, 222, 3.o,
3000-172 Coimbra, Raul da Silva Pais, com domicílio profissional na
Delegação Regional da Guarda da IGAE, Rua de Nuno Álvares
Pereira, 60, 1.o, 6300-685 Guarda, Augusto José Nunes Baptista, com
domicílio profissional na Direcção Regional do Centro da IGAE,
Avenida de Fernão de Magalhães, 222, 3.o, 3000-172 Coimbra, Her-
mínio Sismeiro Carvalho da Silva, com domicílio profissional na Direc-
ção Regional do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Magalhães,
222, 3.o, 3000-172 Coimbra, Domingos Gil Pereira, com domicílio
profissional na Direcção Regional do Sul da IGAE, Rua de São Bento,
347, 1269-084 Lisboa, Jorge Manuel Ribeiro da Costa, com domicílio
profissional na Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de
Fernão de Magalhães, 222, 3.o, 3000-171, Coimbra, João Alberto Mar-
ques Jacinto, com domicílio profissional na Delegação Regional de
Santarém, Largo de Pedro António Monteiro, 1, rés-do-chão, 2000-071
Santarém, Artur Augusto Martins, aposentado, com anterior domicílio
profissional na Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de

Fernão de Magalhães, 22, 3.o, 3000-172 Coimbra, Luís Augusto Borges,
com domicílio profissional sito na Delegação Regional de Vila Real
da IGAE, Alameda de Grasse, Edifício Nervir, 5000-073 Vila Real,
Avelino do Vale Carvalho, com domicílio profissional na Direcção
Regional do Norte da IGAE, Rua de Latino Coelho, 339, Porto,
João da Silva Vaz, aposentado, com anterior domicílio profissional
na Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de
Magalhães, 222, 3.o, 3000-172 Coimbra, Abel José Cardoso Varela,
com domicílio profissional na Direcção Regional do Sul da IGAE,
na Rua de São Bento, 347, 1269-084 Lisboa, Maximino da Silva Pereira,
com domicílio profissional na Direcção Regional do Sul da IGAE,
Rua de São Bento, 347,1269-084 Lisboa, Mário Jorge Mendes Pinto
de Bessa, com domicílio profissional sito na Direcção Regional do
Norte da IGAE, Rua de Gil Vicente, 30, 4000-256 Porto, José Manuel
Maia Gonçalves, com o domicílio profissional na Direcção Regional
do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Magalhães, 222, 3.o,
3000-172 Coimbra, Domingos Manuel Baptista, com domicílio pro-
fissional na Delegação Regional da Guarda da IGAE, Rua de Nuno
Álvares Pereira, 60, 1.o, 6304-685 Guarda, Álvaro Tomás Rasmuga,
aposentado, com anterior domicílio profissional na Direcção Regional
do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Magalhães, 222, 3.o,
3000-172 Coimbra, José António Ramos Raposo, com domicílio pro-
fissional sito na Delegação Distrital da Guarda da IGAE, Rua de
Nuno Álvares Pereira, 60, 1.o, 6300-685 Guarda, Albino Ribeiro Aze-
redo com domicílio profissional na Direcção Regional do Norte da
IGAE, na Rua de Latino Coelho, Nélson Ferreira Belo, Direcção
Regional do Sul da IGAE, Rua de São Bento, 347,1269-084 Lisboa,
Manuel Eduardo Magalhães Portelinha, com domicílio profissional
na Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de
Magalhães, 222, 3.o, 3000-172 Coimbra, Victor Jorge Marques Rosa
y Alberty, com domicílio profissional na Direcção Regional do Sul
da IGAE, Rua de São Bento, 347,1269-084 Lisboa, Joaquim António
Marques Fernandes, com domicílio na Delegação Distrital da Guarda
da IGAE, Rua de Nuno Álvares Pereira, 60, 1.o, 6300-685 Guarda,
Viriato Ornelas de Mendonça Vieira, com domicílio profissional na
Direcção Regional do Sul da IGAE, Rua de São Bento, 347,1269-084
Lisboa, José Monteiro Amaro, aposentado, com domicílio profissional
na Direcção Regional do Centro da IGAE, na Avenida de Fernão
de Magalhães, 222, 3.o, 3000-172 Coimbra, Joaquim Bernardo do Cabo
Espadeiro, com domicílio profissional sito na Delegação Regional
de Beja da IGAE, Rua do Padre António Vieira, 116-A, Beja, José
António Sequeira Faria Rosendo, com domicílio profissional na Dele-
gação Regional de Santarém, Largo de Pedro António Monteiro, 1,
rés-do-chão, 2000-071 Santarém, José António Carvalho Macedo da
Costa, com domicílio profissional Delegação Regional de Faro da
IGAE, Edifício da Direcção Regional do Algarve do Ministério da
Economia, Estrada da Penha, 8000-117 Faro, Victor Manuel Dias
Rosa, aposentado, com anterior domicílio profissional na Direcção
Regional do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Magalhães,
222, 3.o, 3000-172 Coimbra, José Manuel de Melo Martins Duarte,
com domicílio profissional na Delegação Regional de Santarém, Largo
de Pedro António Monteiro, 1, rés-do-chão, 2000-071-Santarém,
Mário Jorge Rodrigues dos Reis, domicílio profissional na Direcção
Regional do Norte da IGAE, Rua de Latino Coelho, 339, Porto,
Etelvino da Fonseca Pinto Monteiro, com domicílio profissional sito
na Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de
Magalhães, 2221, 3.o, 3000-172 Coimbra, Armando de Jesus Neves
Pimenta, com domicílio profissional na Direcção Regional do Norte
da IGAE, Rua de Latino Coelho, Porto, Avelino de Sousa Ramos
de Jesus, aposentado, residente na Rua da Serrada, lote 11.o, 1.o,
direito, 2415-312 Leiria, Laurindo de Azevedo Gonçalves, com domi-
cílio profissional na Direcção Regional do Norte da IGAE, na Rua
de Latino Coelho, Porto, António José Dias Rodrigues, com domicílio
profissional na Direcção Regional do Norte da IGAE, Rua de Latino
Coelho, Porto, Abel Alves Mota, com domicílio profissional sito na
Direcção Regional do Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Maga-
lhães, 222, 3.o, 3000-172 Coimbra, e Manuel Augusto dos Santos Girão,
com domicílio profissional na Direcção Regional do

Centro da IGAE, Avenida de Fernão de Magalhães, 22, 3.o,
3000-172 Coimbra, citados para, no prazo de 15 dias, se constituírem
como contra-interessados, nos termos do artigo 82.o, n.o 1, do CPTA.

Uma vez expirado o prazo para se constituírem como contra-in-
teressados, consideram-se citados para contestar, no prazo de 30 dias,
a acção acima identificada pelos fundamentos nela constantes, com
a advertência de que a falta de contestação não importa a confissão
dos factos articulados pelo autor.

É obrigatória a constituição de advogado, nos termos do artigo
11.o, n.o 1, do CPTA.

Os duplicados do requerimento inicial encontram-se à disposição
na secretaria deste Tribunal.

25 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Carla Teles Duarte
Palma. — A Escrivã Auxiliar, Isabel Armando.


