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a distinção entre as inquirições contenciosas e não contenciosas, incri-
minava (também) o falso testemunho e as falsas declarações «perante 
tribunal ou funcionário competente para receber, como meio de prova, 
os seus depoimentos [...]». Tal funcionário, tratando -se da elaboração 
de uma escritura pública, só poderia ser, à época, uma autoridade ou 
um oficial público.

Em face do exposto, tem boas razões por si a conclusão de que reveste 
caráter inovatório a alteração introduzida no Código do Notariado em 
1990 e mantida na versão atual, o que, nesse pressuposto, acarreta, 
dada a inexistência de autorização legislativa, lesão ao princípio da 
legalidade penal, na sua dimensão formal. Na verdade, a norma cons-
tante do artigo 97.º do Código do Notariado (como já, antes dela a do 
artigo 106.º) só fica completa quando lida em conexão e integrada pela 
norma sancionadora para que remete e onde consta a moldura penal 
aplicável ao crime nela tipificado. Incriminação e punição estão em 
“normativa conexão” e formam uma “unidade intencional”, «já que se 
o delito implica uma certa e correspondente sanção, a sanção pressupõe 
um certo e correspondente delito» (Castanheira Neves, O princípio da 
legalidade criminal. O seu problema jurídico e o seu critério dogmático, 
Coimbra, 1988, p. 6, n. 11). Daí que a alteração da norma para que é 
feita a remissão, com a consequente alteração da punição, importe 
inevitavelmente uma mudança substancial do alcance da norma do 
artigo 97.º, por confronto com o que dispunha o anterior artigo 107.º, 
devendo ser -lhe atribuído caráter inovatório.

Tal conclusão só não é perentória e de fundamento incontroverso por-
que, não obstante o entendimento acima expresso, pode subsistir alguma 
margem de dúvida quanto à identificação do crime para que remetia o 
artigo 107.º de Código do Notariado, na redação original deste diploma, 
como sendo o de falsificação intelectual de documento. Ora, resultando 
o caráter inovador ou não da atual formulação da sua comparação com 
a que lhe antecedeu, só uma certeza firme quanto ao alcance dos dois 
termos de comparação permite uma conclusão segura.

De todo o modo, embora não esteja vedado à jurisdição constitucional, 
neste contexto e com esta finalidade, pronunciar -se por um determinado 
sentido interpretativo da normação ordinária, essa pronúncia não é aqui 
estritamente necessária. Na verdade, todos os fatores que dificultam a 
identificação segura dos crimes para que remetem as sucessivas nor-
mas de incriminação (dificultando, com isso, o juízo quanto ao caráter 
inovatório) são outros tantos fatores que, inversamente, robustecem a 
conclusão de que nos encontramos perante uma violação do princípio 
da legalidade penal, na sua dimensão material.

É o que, de seguida, veremos.
9 — O primeiro dado a ter em conta, nesta segunda vertente da ques-

tão, é o de que, como certeiramente ajuizou o acórdão recorrido, o tipo 
para que o artigo 97.º remete «não corresponde à epígrafe, nem ao 
conteúdo, de qualquer incriminação do Código Penal ou de qualquer 
legislação extravagante que se conheça [...]».

O estabelecimento de correspondência entre a fórmula “crime de 
falsas declarações perante oficial público” e um determinado tipo legal 
de crime é, assim, tarefa interpretativa, que, no entanto, se depara com 
dificuldades e incertezas incompatíveis com o princípio da legalidade, 
na vertente de nulla poena sine lege certa.

O princípio da tipicidade, como corolário do princípio da legali-
dade penal, contém, entre outras, a «exigência de determinação de 
qual o tipo de pena que cabe a cada crime, sendo necessário que essa 
conexão decorra diretamente da lei» (Gomes Canotilho/Vital Moreira, 
Constituição da República Portuguesa anotada, I, 4.ª ed., 495). Deste 
ponto de vista, lex certa será aquela que se apresenta determinada, não 
apenas quanto aos requisitos da incriminação, mas também quanto às 
consequências punitivas a ela associadas. A segurança jurídico -criminal 
e a preservação do princípio da igualdade só ficam satisfeitos quando a 
decisão individualizada e concreta de condenação se pode fundar numa 
previsão normativa definidora, de forma certa e determinada, não só dos 
pressupostos, mas também da medida da punição.

Não cumpre, manifestamente, esta exigência contida no princípio 
da legalidade criminal a remissão para a pena do crime de falsas de-
clarações perante oficial público. Do catálogo de crimes tipificados 
não faz parte nenhum com esta designação. Os tipos mais próximos 
são os previstos nos artigos 359.º e 360.º do Código Penal. Mas não 
seria certo, desde logo, qual destas previsões — a que cabem molduras 
penais diferenciadas — estaria mais vocacionada para fixar a punição 
de uma conduta incriminada ao abrigo do artigo 97.º do Código do No-
tariado. Testemunho dessa incerteza é o facto, apontado pelo Ministério 
Público nas suas alegações, de, na decisão proferida nestes autos, em 
1.ª instância, se ter considerado que a remissão era para o artigo 359.º 
do Código Penal, ao passo que na decisão recorrida no processo onde 
foi proferido o Acórdão n.º 340/2005 se tinha entendido ser aplicável a 
pena do artigo 360.º do mesmo Código.

Como se vê, são múltiplas e inultrapassáveis as barreiras que obstam 
à objetiva determinabilidade, com um mínimo de certeza, da pena que 
cabe a uma conduta sujeita a incriminação pelo artigo 97.º do Código do 

Notariado. Em consequência, é de ajuizar que esta norma viola o princí-
pio da legalidade penal, consagrado no artigo 29.º, n.º 1, da CRP.

III — Decisão
Nestes termos, e pelos fundamentos expostos, decide -se:
a) Julgar inconstitucional a norma do artigo 97.º do Código do No-

tariado, por violação do artigo 29.º, n.º 1, da Constituição da República 
Portuguesa;

b) Consequentemente, negar provimento ao recurso.
Lisboa, 12 de julho de 2012. — Joaquim de Sousa Ribeiro — José 

da Cunha Barbosa — João Cura Mariano — Catarina Sarmento e 
Castro — Rui Manuel Moura Ramos.

206392256 

 Acórdão n.º 381/2012

Processo n.º 190/12
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional

Relatório
Por decisão da Assembleia Municipal do Município da Póvoa de Var-

zim tomada em 26 de abril de 2007, conforme Declaração n.º 138 -C/2007, 
de 14 de maio de 2007, publicada no DR 130, 2.ª série, em 9 de julho 
de 2007, para a execução da obra «Parque da Cidade 2 fase do Parque 
Nascente — Área Lúdico Desportiva», da Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, foi declarada a utilidade pública, com caráter de urgência, e 
a necessidade de expropriar a Maria Arminda Lopes Amorim e marido 
José Martins Pinheiro, a totalidade do prédio rústico, denominado por 
«Agra da Fonte ou Leira da Cancela, Campo da Roupeira ou Cortinha 
Nova», com a área de 5.047,50 m2, situado no Lugar da Fonte ou Cadilhe, 
freguesia de Amorim, concelho de Póvoa de Varzim, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial da Póvoa de Varzim sob o n.º 01170/20040132 
e inscrito na matriz rústica sob o artigo 34.º

Tal parcela com o n.º PC -106 foi objeto de vistoria ad perpetuam rei 
memoriam conforme consta de fls. 68 a 75.

O Município da Póvoa de Varzim entrou na posse administrativa da 
mesma parcela em 27 de setembro de 2007.

Não tendo sido possível a obtenção de acordo quanto à indemnização 
a pagar pela expropriação da parcela, procedeu -se à arbitragem, finda a 
qual, foi proferido acórdão em que se fixou o valor da indemnização a 
pagar aos proprietários da parcela expropriada em € 103.388,30.

Recorreram os Expropriados pretendendo que a indemnização seja 
fixada, tendo em atenção os juros moratórios e o valor de mercado na 
ótica da capacidade construtiva nunca inferior a € 150,00/m2, o valor 
das benfeitorias e o subaproveitamento do equipamento e o prejuízo da 
perda da exploração do terreno.

A entidade Expropriante interpôs recurso subordinado e terminou 
pedindo que julgado procedente o recurso subordinado e revogada 
a decisão arbitral fosse fixada a indemnização pela expropriação da 
parcela em valor nunca superior a € 93.388,30 e julgado improcedente 
o recurso dos expropriados e estes condenados como litigantes de má 
fé em multa cujo montante fosse fixado pelo Tribunal.

Houve resposta dos Expropriados em que, designadamente, pediram 
a condenação da Expropriante como litigante de má fé.

Após realização de audiência de julgamento foi proferido acórdão 
pelo Tribunal coletivo que:

1 — Julgou parcialmente procedentes os recursos interpostos por 
expropriante e expropriados e, em consequência, revogou a decisão 
arbitral e fixou a indemnização pela expropriação em € 172.200,00 (cento 
e setenta e dois mil e duzentos euros) montante esse a atualizar desde 
14 de maio de 2007 até à data da decisão final do processo de acordo 
com a evolução do índice de preços no consumidor, com exclusão da 
habitação, nos termos do artigo 24.º, do Código das Expropriações, a 
pagar pela expropriante aos expropriados acrescida de juros vencidos 
e vincendos calculados à taxa legal, devidos desde a presente data até 
efetivo pagamento;

2 — Mais se condenou a expropriante a pagar aos expropriados juros 
de mora desde 9 de outubro de 2007 até 8 fevereiro de 2008, calculados 
à taxa legal sobre a quantia de € 75.712,50;

3 — Absolveu -se expropriante e expropriados dos pedidos de con-
denação a título de litigância de má fé.

Inconformados os expropriados apresentaram recurso de apelação 
para o Tribunal da Relação do Porto que, por acórdão proferido em 
10 de janeiro de 2012, julgou improcedente o recurso, confirmando a 
decisão recorrida.
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Os Expropriados interpuseram recurso desta decisão para o Tribunal 
Constitucional, ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1, b), da LTC, 
nos seguintes termos:

1.º As normas dos n.º 4 e 10 do artigo 26.º do CE foram aplicadas no 
presente acórdão, isto não obstante, durante o processo ter sido suscitada 
a sua inconstitucionalidade;

2.º De facto, na presente apelação esta questão foi objeto de apreciação 
tendo este Tribunal da Relação considerado estas normas conforme às 
normas e princípios constitucionais.

Discordamos
3.º Estas normas inserem -se no âmbito do critério de avaliação do 

solo apto para construção previsto no Código das Expropriações. Ora, 
a avaliação do solo apto para construção expropriado tem de ser de 
tal forma ampla e justa que não discrimine os expropriados dos não 
expropriados colocados que estejam em situação idêntica;

4.º Um particular não expropriado não valoriza um solo apto para 
construção com base no custo da construção mas com base no valor 
da construção;

5.º De facto quem valoriza para comprar ou para vender um solo apto 
para construção tem em atenção aquilo que nele se pode construir e aquilo 
que vale a construção quando pronta, o seu valor de venda;

6.º Por outro lado, não se pode raciocinar com dedução para risco 
e esforço construtivo quando se raciocina com o custo de construção;

7.º O valor da construção, o valor do produto final que é a constru-
ção pronta é composto por vários elementos e um deles é o custo da 
construção;

8.º Outro é o valor do terreno, outro são os projetos, etc.;
9.º Ora, determinar o valor dum dos elementos que compõem o va-

lor da construção com base numa percentagem doutro elemento da 
mesma componente é, além de ilógico, impeditivo de se atingir a justa 
indemnização;

10.º Estas questões foram suscitadas nas alegações da apelação no-
meadamente nos artigos 154.º a 165.º e nas conclusões 6.ª e 21.ª da 
mesma.

11.º E este alto Tribunal considerou que tais normas são constitucio-
nais e que a sua aplicação nestes autos não constitui ofensa aos apontados 
princípios constitucionais;

12.º Estão, assim, verificados os 2 requisitos exigidos pela norma do 
artigo 70 da LTC citada, a saber:

Ter -se suscitado a questão;
E a possibilidade de o Tribunal Constitucional a poder apreciar em 

sede de recurso;

13.º Por último não cabe recurso ordinário do douto acórdão;
14.º Daí que estejam preenchidos os requisitos legais para a admissão 

do presente recurso;
15.º O critério do n.º 4 do artigo 26 do CE é limitativo de se atingir 

a justa indemnização, o valor de mercado, o valor de substituição do 
bem perdido;

16.º A indemnização só satisfaz os princípios constitucionais quando 
respeita os princípios da igualdade e permite que o expropriado compre 
com o seu produto algo equivalente àquilo que perdeu;

17.º Um particular compra um terreno apto para construção partindo 
do valor venal da construção pronta;

18.º Um particular vende um terreno para construção em função do 
valor da construção que nele se pode erigir;

19.º A sujeição ao custo de habitação e, ainda por cima relativa a 
custos controlados de habitação social traduz na avaliação uma entorse 
intolerável, uma desigualdade inaceitável num estado de direito cons-
titucional como é o nosso;

20.º Alem de antijurídica tal solução é manifestamente imoral;
21.º Os expropriados por o serem não podem ser prejudicados também 

na indemnização;
22.º E para alem da violação do princípio da igualdade na vertente 

externa também há a violação da igualdade na vertente interna;
23.º É inaceitável que se privilegie a entidade que expropria com a 

aplicação de preços mais baratos já que tal pratica se traduz num imposto 
camuflado sem apoio na lei fiscal;

24.º E não se diga que o preço fixado é o de mercado e justo quando 
vemos que nos autos se demonstrou que loteado um solo do outro 
lado da Avenida do Mar se vende a preços que variam dos 275,00 a 
425,00 euros o m2;

25.º E não se diga que o preço é justo quando se fosse avaliado fiscal-
mente valia mais de 90 euros Também não é correta a aplicação do n.º 10 
porque o risco de perder tem sempre de ter a contrapartida de ganhar;

26.º Um particular investe e corre riscos. Só que investe a preços de 
custo da construção e vende a preços de venda ou seja em princípio 
ganhará;

27.º Agora, uma coisa é certa se vender a preços de custo perderá 
sempre;

28.º A norma do n.º 10 citada ao impor sem contrapartida a dedução 
pelo risco é inconstitucional.

Posteriormente apresentaram alegações com as seguintes conclu-
sões:

I.ª O critério legal de avaliação do solo apto para construção, previsto 
nos n.º 4 a 10 do artigo 26.º do C.E., contem, em si próprio, uma petição 
de princípio, um vício lógico que o inquina.

II.ª O valor da construção (o valor pelo qual se transaciona no mercado 
em condições normais) é o somatório de todos os encargos necessários 
à sua conclusão e permissão para ser colocada no mercado.

III.ª De entre eles realça -se o custo da construção e o custo do ter-
reno.

IV.ª Ao fazer depender o valor do solo expropriado do custo da cons-
trução o legislador está a cometer uma petição de princípio, um vício 
lógico, porquanto um dos componentes do todo só pode ser uma per-
centagem do próprio todo e não uma percentagem doutro elemento que 
como ele integra o todo.

V.ª Petição de principio que, por si só, acarreta a inconstitucionalidade 
do critério por violação do principio da igualdade e da justa indemni-
zação na interpretação que lhe vai dada no caso concreto, pois que não 
recompõe a posição jurídica do particular, para quem, a indemnização 
arbitrada, fica aquém do real valor do bem, aferido em condições nor-
mais de mercado.

VI.ª De facto, um particular não expropriado se promover diretamente 
a construção, não tem esta limitação quanto à valorização do seu terreno 
e o promotor que adquirir o terreno não o compra em função do custo 
da construção que nele vai implantar mas sim em função do valor pelo 
qual transacionará provavelmente (na altura em que compra tem de 
fazer uma previsão pois até à construção ficar pronta passarão dois 
anos) depois da construção acabada. Assim agirão dois prudentes pais 
de família a comprar e a vender.

VII.ª A violação dos princípios constitucionais da igualdade e da justa 
indemnização ainda saem tão mais ofendidos quando o legislador concre-
tiza a noção de custo da construção reportando -a ao custo da habitação 
propriamente dito (materiais e mão de obra), tomando por referência a 
construção a custos controlados ou atendendo ao arrendamento social.

VIII.ª Nenhum promotor privado que tem, naturalmente interesse 
lucrativo, vai construir por sua conta e risco, habitação social, seja 
para vender, seja para arrendar; e mais, o critério assumido é tão mais 
rígido quando o diploma que o fixa, anualmente, não estabelece dife-
renciações entre o custo a que se reporta, ou pelo menos diferenciações 
significativas, dentro da mesma ou em diferentes zonas; ora, o valor da 
construção, a que a lei anteriormente atendia, é ele sim, diferenciador, 
de caso a caso, e intervêm na sua composição elementos que, por esta 
via, são desconsiderados.

IX.ª O estado está constitucionalmente obrigado a promover habitação 
condigna para os cidadãos mais desfavorecidos. E, por isso, promove 
habitação social através das Câmaras e das Cooperativas de Habitação, 
e favorece -os com a isenção de IRC, com IVA reduzido para a taxa 
mínima, isenção nas taxas de licenciamento, etc.

X.ª E é público e notório que a construção social tem uma qualidade 
abaixo da média e que no mercado tem pouca saída e pequeno valor 
comercial, não sendo, aliás, regra vê -los a serem, comercializados.

XI.ª Assim, ao colocar -se como referência o custo da construção de 
habitação social, o legislador assumiu que não se enganou quando referiu 
no n.º 4 o custo da construção (não quis dizer valor de construção) e 
violou os princípios apontados pois ninguém promove a preços de custo 
de habitação social, nem este compõe o valor real de mercado de um 
solo apto para a construção.

XII.ª Obrigar os proprietários expropriados a verem os seus solos 
com aptidão construtiva, e como tal classificados, avaliados a preços de 
habitação social é forçá -los a pagar um imposto suplementar — imposto 
encapotado — pois não podem ver os seus terrenos valorizados pelo 
menos a preços médios de construção como ocorre com os solos, com 
idênticas valências construtivas, não expropriados.

XIII.ª Este nivelamento por baixo, pelo nível mais baixo do custo de 
construção, põe em subalternidade os proprietários expropriados em 
relação aos não expropriados traduzindo -se a diferença na valoração, 
pelo menos, num imposto não tipificado nos termos previstos e por 
isso ilegal.

XIV.ª Os proprietários privados não têm obrigação constitucional 
de promover habitação social. Essa obrigação é exclusiva do Estado e 
não dos particulares.

XV.ª Esta ablação de valorização, porque se traduz num imposto 
que não é nem geral nem abstrato, nem está criado na forma legal e 
não é transparente, é também por esta via, geradora de inconstitucio-
nalidade.

XVI.ª O custo de construção é idêntico em todo o país, a diferença de 
valores tem a ver com a localização, com o terreno e com o seu valor.

XVII.ª Assim, em tese geral, é inconstitucional, por limitativo, de se 
alcançar a justa indemnização. A limitação a 15 % do valor do solo, sem 
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a consideração de infraestruturas, é inconstitucional na interpretação 
efetuada, não só por ser calculado o valor indemnizatório sobre o custo 
de construção mas também por ser manifestamente limitativa; há zonas 
em Lisboa ou no Porto em que o terreno vale varias vezes o custo de 
construção de qualidade nele implantado.

XVIII.ª A dedução prevista para inexistência de risco e esforço cons-
trutivo também é inconstitucional, à luz da interpretação obtida nos autos, 
por violação dos princípios da igualdade, da justiça, da proporcionalidade 
e da justa indemnização quando é conexionado ao custo da construção, 
e não ao valor de construção.

XIX.ª Na Póvoa de Varzim, na margem oposta da Avenida do Mar, 
há um terreno loteado à venda por preços que variavam à data da DUP 
entre € 275,00 e € 425,00 o m2, o que revela claramente o desfasamento 
de prismas entre aqueles dois conceitos.

Os peritos deduziram o custo para o loteamento do terreno expro-
priado. A área expropriada para o parque da cidade é urbana e era a única 
que estava por construir na margem da Avenida do Mar e tal deveu -se 
à cativação de que foi objeto.

XX.ª A decisão recorrida, ao aplicar o critério previsto no n.º 4 e 
ss. do artigo 26.º do C. E., na interpretação que fez, aplicou normas 
inconstitucionais.

De facto a decisão impugnada ficou, em termos de valor para o ter-
reno, que se pretendia justo, num crivo assente em diferentes princípios 
constitucionais, em valores muito inferiores àquele a que se chega pelo 
IMI e pelos valores venais de venda na envolvente, por ter adotado o 
custo da construção em vez do valor de construção, e por ter aplicado a 
legal dedução a título de risco prevista no n.º 10 do artigo 26.º, quando 
tomou como prisma interpretativo um critério, o do custo da construção, 
que não envolve risco.

XXI.ª É inconstitucional o n.º 4 da citada norma quando interpretado 
no sentido de excluir os índices referentes às infraestruturas criadas, não 
obstante ter sido deduzido aos expropriados, na indemnização, o custo 
para o prévio loteamento do terreno.

XXII.ª É também inconstitucional a mesma norma quando, como 
acontece no caso sub iudice, leva a tamanho afastamento dos valores 
reais a qual além de se fundar na aplicação no custo de construção tem 
uma limitação irreal da percentagem de valorização do terreno — 15 % 
como máximo, sem se atender às infraestruturas previstas no n.º 7 do 
artigo 26 do C.E.

XXIII.ª É inconstitucional ainda quando é interpretada de forma a 
considerar apenas a área construída no perímetro da parcela e não do 
perímetro da área cativada para o parque há vários anos, por violação 
do princípio da igualdade, como supra se expendeu.

Termos em que na procedência do presente recurso deve ser declarado 
inconstitucional no presente caso concreto o critério legal da avaliação 
previsto no n.º 4 e 10 do artigo 26 do CE, na interpretação que dele vai 
feita, à luz do exposto, devendo a decisão recorrida ser anulada, em fun-
ção do juízo de inconstitucionalidade, determinando -se que a avaliação 
seja efetuada com recurso a outros critérios referenciais alternativos para 
a avaliação, que assim façam cumprir os parâmetros constitucionais 
aplicáveis ao caso concreto.

Fundamentação
1 — Da delimitação do objeto do recurso
O objeto do recurso constitucional é definido em primeiro lugar pelos 

termos do requerimento de interposição de recurso.
Tem sido entendimento constante do Tribunal Constitucional que, ao 

definir, no requerimento de interposição de recurso, a norma ou interpre-
tação normativa cuja constitucionalidade pretende sindicar, o recorrente 
delimita, em termos irremediáveis e definitivos, o objeto do recurso, não 
lhe sendo consentida qualquer modificação ulterior, com exceção duma 
redução do pedido, nomeadamente, no âmbito da alegação que produza 
(vide, Lopes do Rego, em “Os recursos de fiscalização concreta na lei 
e na jurisprudência do Tribunal Constitucional”, pág. 207, da ed. de 
2010, da Almedina)

Confrontando o teor das conclusões das alegações com o do reque-
rimento de interposição de recurso, constata -se que os Recorrentes 
ampliaram os termos em que haviam delimitado o objeto do recurso 
neste requerimento, invocando a inconstitucionalidade de novas di-
mensões normativas.

Os Recorrentes, no requerimento de interposição de recurso, limitaram-
-se a invocar a inconstitucionalidade das normas constantes dos n.º 4 e 
10, do artigo 26.º, do Código das Expropriações.

Nas alegações agora apresentadas, os Recorrentes vêm também invo-
car a inconstitucionalidade de determinadas interpretações normativas 
destes preceitos que imputam à decisão recorrida.

Apesar de reportadas aos referidos n.º 4 e 10.º, do artigo 26.º, do Có-
digo das Expropriações, cuja inconstitucionalidade havia sido arguida no 
requerimento de interposição de recurso, estamos perante novos conteú-
dos normativos de origem interpretativa, imputados à decisão recorrida, 

que se diferenciam do sentido do próprio preceito legal, pelo que não é 
possível considerá -los compreendidos na definição do objeto de recurso 
efetuada de forma definitiva no requerimento que o interpôs.

Por estes motivos, na apreciação do mérito do presente recurso apenas 
se efetuará a fiscalização da constitucionalidade das normas imediata-
mente extraíveis do enunciado literal dos n.º 4 e 10, do artigo 26.º, do 
Código das Expropriações, estando excluído do seu objeto qualquer uma 
das agora invocadas interpretações normativas destes preceitos.

2 — Do mérito do recurso
Da constitucionalidade n.º 4, do artigo 26.º, do Código das Expro-

priações
O artigo 62.º, n.º 2, da Constituição, determina que a expropriação 

por utilidade pública só pode ser efetuada mediante o pagamento de 
justa indemnização.

Apesar da Constituição ter remetido para o legislador ordinário a 
fixação dos critérios conducentes à fixação da indemnização por expro-
priação, ao exigir que esta seja “justa”, impõe a observância dos seus 
princípios materiais da igualdade e proporcionalidade, assim como do 
direito geral à reparação dos danos, como corolário do Estado de direito 
democrático (artigo 2.º, da Constituição).

Em termos gerais e utilizando definição comum à jurisprudência deste 
Tribunal, poder -se -á dizer que a “justa indemnização” há de tomar como 
ponto de referência o valor adequado que permita ressarcir o expropriado 
da perda do bem que lhe pertencia, com respeito pelo princípio da equiva-
lência de valores. O valor pecuniário arbitrado, a título de indemnização, 
deve ter como referência o valor real do bem expropriado.

Ora, o critério geral de valorização dos bens expropriados, como 
medida do ressarcimento do prejuízo sofrido pelo expropriado, numa 
sociedade de economia de mercado como a nossa, é o do seu valor 
corrente, ou seja o seu valor venal ou de mercado, numa situação de 
normalidade económica.

Como escreveu Alves Correia “…a indemnização calculada de acordo 
com o valor de mercado, isto é, com base na quantia que teria sido paga 
pelo bem expropriado se este tivesse sido objeto de um livre contrato de 
compra e venda, é aquela que está em melhores condições de compensar 
integralmente o sacrifício patrimonial do expropriado e de garantir que 
este, em comparação com outros cidadãos não expropriados, não seja 
tratado de modo desigual e injusto” (em “O plano urbanístico e o prin-
cípio da igualdade”, pág. 546, da ed. de 1989, da Almedina).

Apesar deste valor de mercado não poder atender a situações especula-
tivas e poder sofrer algumas correções impostas por razões de justiça que 
visam evitar enriquecimentos injustificados, donde resultará um “valor 
de mercado normativo”, é ele que deve constituir o critério referencial 
determinante da avaliação dos bens expropriados para o efeito de fixação 
da respetiva indemnização a receber pelos expropriados.

Foi este o critério geral que foi adotado pelo legislador ordinário no 
Código das Expropriações

“Artigo 23.º (Justa indemnização)
1 — A justa indemnização não visa compensar o benefício alcançado 

pela entidade expropriante, mas ressarcir o prejuízo que para o expro-
priado advém da expropriação, correspondente ao valor real e corrente 
do bem de acordo com o seu destino efetivo ou possível numa utilização 
económica normal, à data da publicação da declaração de utilidade 
pública, tendo em consideração as circunstâncias e condições de facto 
existentes naquela data.

…
5 — Sem prejuízo do disposto nos n. 2 e 3 do presente artigo, o valor 

dos bens calculado de acordo com os critérios referenciais constantes 
dos artigos 26.º e seguintes deve corresponder ao valor real e corrente 
dos mesmos, numa situação normal de mercado, podendo a entidade 
expropriante e o expropriado, quando tal se não verifique, requerer ou o 
tribunal decidir oficiosamente, que na avaliação sejam atendidos outros 
critérios para alcançar aquele valor.

Procurando evitar alguma subjetividade na determinação deste valor, 
o legislador fixou critérios valorativos instrumentais, relativamente a 
vários tipos de bens expropriados.

Assim, quanto aos terrenos que se considerem que são aptos para 
construção dispôs -se o seguinte nos quatro primeiros números do ar-
tigo 26.º, do Código das Expropriações:

1 — O valor do solo apto para a construção calcula -se por referência 
à construção que nele seria possível efetuar se não tivesse sido sujeito a 
expropriação, num aproveitamento económico normal, de acordo com 
as leis e os regulamentos em vigor, nos termos dos números seguintes 
e sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 23.º

2 — O valor do solo apto para construção será o resultante da média 
aritmética atualizada entre os preços unitários de aquisições, ou ava-
liações fiscais que corrijam os valores declarados, efetuadas na mesma 
freguesia e nas freguesias limítrofes nos três anos, de entre os últimos 
cinco, com média anual mais elevada, relativamente a prédios com idên-
ticas características, atendendo aos parâmetros fixados em instrumento 
de planeamento territorial, corrigido por ponderação da envolvente 
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urbana do bem expropriado, nomeadamente no que diz respeito ao tipo 
de construção existente, numa percentagem máxima de 10 %.

3 — Para os efeitos previstos no número anterior, os serviços com-
petentes do Ministério das Finanças deverão fornecer, a solicitação da 
entidade expropriante, a lista das transações e das avaliações fiscais 
que corrijam os valores declarados efetuadas na zona e os respetivos 
valores.

4 — Caso não se revele possível aplicar o critério estabelecido no 
n.º 2, por falta de elementos, o valor do solo apto para a construção 
calcula -se em função do custo da construção, em condições normais 
de mercado, nos termos dos números seguintes.

O Código das Expropriações de 1999, à semelhança do que havia 
sucedido com as leis que o antecederam, apontou como elemento de 
referência para o cálculo da indemnização devida pela expropriação de 
um terreno com esta aptidão, a construção que nele era possível efetuar 
num aproveitamento económico normal.

Efetivamente, nos terrenos com esta aptidão o seu valor venal não é 
determinado diretamente pelas suas características físicas atuais, mas sim 
por aquilo que nele é possível edificar. É essa potencialidade que lhe con-
fere um especial valor no mercado que deve ser considerado para efeitos 
de atribuição de uma indemnização justa pela sua expropriação.

Como critério principal para a determinação deste valor o legisla-
dor do Código das Expropriações de 1999, optou por se socorrer da 
média aritmética atualizada entre os preços unitários de aquisições, 
ou avaliações fiscais que corrijam os valores declarados, efetuadas na 
mesma freguesia e nas freguesias limítrofes nos três anos, de entre os 
últimos cinco, com média anual mais elevada, relativamente a prédios 
com idênticas características, atendendo aos parâmetros fixados em 
instrumento de planeamento territorial, corrigido por ponderação da 
envolvente urbana do bem expropriado, nomeadamente no que diz 
respeito ao tipo de construção existente, numa percentagem máxima 
de 10 % (artigo 26.º, n.º 2).

Contudo, devido à difícil praticabilidade da elaboração pelos servi-
ços competentes do Ministério das Finanças de uma lista das referidas 
transações e avaliações fiscais e os respetivos valores, este critério não 
tem funcionado, o que tem obrigado os tribunais a utilizarem o critério 
subsidiário previsto no n.º 4, do artigo 26.º, do Código das Expropria-
ções, cuja constitucionalidade se encontra neste recurso sob fiscaliza-
ção (o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 131/2001, acessível em 
www.tribunalconstitucional.pt, não julgou inconstitucional o critério 
constante do artigo 25.º, n.º 2, do Código das Expropriações de 1991, 
que não apresentava diferenças substanciais relativamente ao critério 
aqui sob fiscalização).

Dispõe este preceito que o valor dos solos com esta aptidão se cal-
cula em função do custo da construção que nele é possível erigir, em 
condições normais de mercado, nos termos dos números seguintes do 
mesmo artigo 26.º

Conforme resulta do disposto nesses números, o valor da indemniza-
ção corresponderá a uma percentagem do “custo da construção”, obtido 
num juízo de prognose, tendo em atenção o grau de influência que as 
específicas características do terreno em causa determinam no valor 
final do prédio edificado.

A expressão “custo da construção” é algo equívoca, tanto podendo 
referir -se, abstratamente, aos custos da sua realização (materiais, mão 
de obra, projetos, etc. …), como aos custos da sua aquisição pelo 
consumidor (no Acórdão n.º 677/2006, deste Tribunal, acessível em 
www.tribunalconstitucional.pt, julgou -se inconstitucional a norma do 
n.º 2 do artigo 25.º do Código das Expropriações de 1991, interpretada no 
sentido de equiparar ao custo da construção o “valor da construção” re-
levante para se determinar o “valor do solo apto para construção”, sendo 
essa também a opinião de ALVES CORREIA, em Manual de Direito do 
Urbanismo, vol. II, pág. 287, da ed. de 2010, da Almedina).

Nos diversos números do artigo 26.º utilizam -se indistintamente as 
expressões “valor da construção” e “custo da construção”, como se re-
ferindo à mesma realidade. E o disposto no n.º 5, do mesmo artigo 26.º, 
para cujos termos remete o anterior n.º 4, não deixa dúvidas sobre o 
significado daquela expressão quando dispõe que na determinação do 
“custo da construção” se atende, como referencial, aos montantes fixados 
administrativamente para efeitos de aplicação dos regimes de habitação 
a custos controlados ou de renda condicionada.

Conforme resulta do artigo 61.º, do Novo Regime do Arrendamento 
Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 7 de fevereiro, até à 
publicação de um novo regime, mantêm -se em vigor o regime de renda 
condicionada a que se reporta o revogado Regime do Arrendamento 
Urbano (RAU), constante do Decreto -Lei n.º 329 -A/2000, de 22 de 
dezembro.

Por sua vez, o Decreto -Lei n.º 141/88, de 22 de abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 288/93, de 20 de agosto, no artigo 5.º, regulou o preço 
de venda dos fogos de habitação social.

Em ambos os casos, o preço das construções por metro quadrado é 
fixado anualmente, por zonas do país, por portaria, referindo -se esses 

valores não a custos de produção mas sim a custos de aquisição pelo 
consumidor (João Pedro Melo Ferreira, em “Código das Expropriações 
anotado”, pág. 192 -193, da 4.ª ed., da Coimbra Editora, e Luís Perestrelo 
de Oliveira, em “Código das Expropriações anotado”, pág. 101 -102, 
da 2.ª ed., da Almedina, defendem também esta interpretação do termo 
“custo da construção”, como a única que forneceria um valor compa-
rável).

Estes são meros valores de referência a que o julgador deve atender na 
fixação da indemnização, sem prejuízo de poder utilizar o poder que lhe 
confere o atual n.º 4, do artigo 23.º, do Código das Expropriações — sem 
prejuízo do disposto nos n.º 2 e 3, do presente artigo, o valor dos bens cal-
culado de acordo com os critérios referenciais constantes do artigo 26.º 
e seguintes deve corresponder ao valor real e corrente dos mesmos, 
numa situação normal de mercado, podendo a entidade expropriante e o 
expropriado, quando tal se não verifique, requerer, ou o tribunal decidir 
oficiosamente, que na avaliação sejam atendidos outros critérios para 
alcançar aquele valor.

O legislador entendeu que, nestes casos, o valor da indemnização a 
atribuir pela expropriação deste tipo de terrenos deveria consistir numa 
percentagem a fixar pelo julgador dentro de determinados limites e 
tendo em conta determinados parâmetros definidos nos números 5 e 
seguintes, do mesmo artigo 26.º, do Código das Expropriações, sobre o 
valor de aquisição que teria o prédio constituído por esse terreno, caso 
se encontrasse edificado em condições de normalidade.

Simula -se que no terreno expropriado foram erguidas as construções 
que nele são permitidas, atribui -se um valor a esse prédio idealizado 
e, finalmente, calcula -se qual a percentagem que nesse valor assume o 
referido terreno, sendo o resultado a quantia a pagar pela expropriação 
do mesmo.

É este, em suma, o critério subsidiário definido no artigo 26.º, n.º 4, 
do Código das Expropriações.

Ora, reconhecendo -se que é a potencialidade construtiva deste tipo 
de terrenos que lhe confere um especial valor no mercado, o critério 
analisado, apesar de se basear em juízos de probabilidade e normalidade, 
ao ter como elemento de referência para o cálculo da indemnização de-
vida pela expropriação o valor de aquisição do prédio com a construção 
que nele era possível efetuar num aproveitamento económico normal, 
valoriza precisamente essa potencialidade edificativa, pelo que a sua 
aplicação permite ao julgador encontrar um valor que respeite a ideia 
de justa indemnização exigida pelo artigo 62.º, da Constituição.

Poder -se -á dizer, como faz o Recorrente nas suas alegações, que a 
aplicação dos montantes fixados administrativamente para efeitos de 
aplicação dos regimes de habitação a custos controlados ou de renda 
condicionada, ou os critérios de fixação da percentagem da relevância 
do terreno no prédio simuladamente construído, resultam, em alguns 
casos, no apuramento de valores bastante abaixo dos preços de mercado, 
mas tais questões já não respeitam à conformidade constitucional do 
critério subsidiário consagrado no artigo 26.º, n.º 4, do Código das Ex-
propriações, mas sim aos parâmetros definidos nos números seguintes 
deste preceito, designadamente o n.º 5, onde se indica a legislação onde 
se devem obter os valores referenciais administrativamente fixados do 
“custo da construção”, conforme a zona do país onde ela se situe, e o 
n.º 6 que fixa o valor máximo da percentagem da relevância do terreno 
no prédio ficcionadamente construído.

Por estas razões, não se verifica que o critério estabelecido no n.º 4, 
do artigo 26.º, do Código das Expropriações, viole qualquer parâme-
tro constitucional, designadamente o princípio da justa indemnização, 
consagrado no artigo 62.º, da Constituição.

2.2 — Da constitucionalidade do n.º 10, do artigo 26.º, do Código 
das Expropriações

No n.º 10, do mesmo artigo 26.º, do Código das Expropriações em que 
se determina o modo de cálculo do valor dos solos aptos para construção, 
dispõe -se que o valor que resultar da aplicação dos critérios fixados nos 
números 4 a 9, que se analisaram no ponto anterior, será objeto de um 
fator corretivo pela inexistência de risco e do esforço inerente à atividade 
construtiva, no montante máximo de 15 % do valor da avaliação.

Relembre -se que segundo os critérios estabelecidos nos n.º 4 a 9, 
do artigo 26.º, do Código das Expropriações, o valor do solo apto para 
construção era apurado do seguinte modo:

O valor do solo calcula -se em função do custo da construção em 
condições normais de mercado (n.º 4);

Este custo é determinado tendo em conta, como referencial, os mon-
tantes fixados administrativamente para efeitos de aplicação dos regimes 
de habitação a custos controlados ou de renda condicionada (n.º 5);

O custo de construção pode ainda ser acrescido ou diminuído se, 
pelas especiais condições do local, ele for substancialmente reduzido 
ou agravado (n.º 8);

O valor do solo varia até 15 % do custo de construção, atendendo -se 
a vários fatores, nomeadamente, localização, qualidade ambiental e dos 
equipamentos existentes na zona (n.º 6).
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A percentagem fixada pode, ainda, ser acrescida até ao limite das 
percentagens legalmente estabelecidas para diversos fatores, que au-
mentam o valor do solo (n.º 7);

Quando o aproveitamento urbanístico que serviu de base à avaliação 
implicar uma sobrecarga incomportável para as infraestruturas existentes, 
deverá abater -se ao cálculo do montante indemnizatório as despesas 
necessárias ao reforço dessas infraestruturas (n.º 9);

Finalmente, segundo a regra cuja constitucionalidade é questionada 
neste recurso, o valor determinado pelas regras acima enunciadas será 
diminuído com a aplicação de uma percentagem máxima de 15 % da-
quele valor, “pela inexistência de risco e do esforço inerente à atividade 
construtiva”.

O legislador ao prever a aplicação deste fator corretivo teve em con-
sideração que os riscos e o esforço da atividade construtiva (custos da 
organização) são fatores que agravam o peso económico da construção 
face ao terreno, pelo que entendeu que, sendo a construção apenas 
idealizada, a inexistência desses fatores deveria ser considerada na de-
terminação do valor de um terreno com aquela aptidão. Assim, segundo 
este critério, quanto maiores forem esses riscos e aqueles custos no tipo 
de construção ficcionada, menor será o valor desse terreno.

O Tribunal Constitucional já foi confrontado com a invocação da 
inconstitucionalidade da norma constante do n.º 10.º, do artigo 26.º, do 
Código das Expropriações (a inconstitucionalidade deste preceito foi 
também defendida por João Pedro Melo Ferreira, em “Código das Expro-
priações anotado”, pág. 194 -195, da 4.ª ed., da Coimbra Editora”), tendo 
sempre proferido um juízo negativo (no mesmo sentido pronunciaram -se 
Alves Correia, em “Manual de Direito do Urbanismo”, pág. 285 -287, 
da ed. de 2010, da Coimbra Editora, e Salvador da Costa, em “Código 
das Expropriações e Estatuto dos Peritos Avaliadores”, pág. 186, da 
ed. de 2010, da Almedina).

No Acórdão n.º 505/2004 (acessível em www.tribunalconstitucional.pt, 
tal como os restantes acórdãos deste tribunal aqui citados), escreveu -se:

“[...]
É, pois, neste domínio da relação externa da expropriação, que a 

recorrente situa a violação do princípio da igualdade, princípio este 
que — como se viu — vai implicado naquele outro da «justa indem-
nização».

Ora, deve dizer -se, em primeiro lugar, que a tese sustentada pela 
recorrente não é nova na doutrina. Ela foi defendida com argumentação 
muito semelhante à da recorrente por Melo Ferreira In «Código das 
Expropriações Anotado», 2.ª ed., p. 126. Mas não deixa, também, de 
assinalar -se que Alves Correia, no ponto 3 do estudo citado, «A juris-
prudência do Tribunal Constitucional...», epigrafado como «A questão 
de constitucionalidade de algumas normas relativas ao conteúdo da 
indemnização» não refere a norma em causa como sendo uma das que, 
no Código de 99, merecem um juízo de inconstitucionalidade.

Entende o Tribunal que a norma não enferma de inconstituciona-
lidade.

Qualificado o solo expropriado como apto para a construção e exi-
gindo a lei (artigo 23.º n.º 5 do CE) que o resultado da avaliação cor-
responda ao valor real e corrente, numa situação normal de mercado, 
daquele bem, os critérios impostos para tal avaliação — que, tem como 
referencial, o custo de construção possível — assentam necessariamente 
em fatores concretos que permitam alcançar tal resultado, ou seja, 
nem uma subavaliação, nem uma sobreavaliação do bem expropriado.

E é por isso que ao lado de fatores que determinam aumentos à per-
centagem máxima do custo de construção, outros há que vão implicar 
uma redução do montante indemnizatório.

Nestes últimos se incluem, nomeadamente, o reforço das infraes-
truturas necessário para o aproveitamento urbanístico que serviu de 
base ao cálculo do valor do solo (n.º 8 do artigo 26.º do CE) e o risco 
e esforço inerente à atividade construtiva, encargos que o expropriado, 
em ambos os casos, não teve que suportar, mas que suportaria se não 
fosse expropriado e pretendesse o mesmo aproveitamento.

Quer um, quer outro dos fatores significam a concretização da pre-
tensão de igualar a situação de expropriados e não expropriados, de 
modo a evitar um benefício ilegítimo dos primeiros.

Ora, tal como Alves Correia (estudo citado, pág. 143) se refere ao 
primeiro fator («A consideração das despesas necessárias ao reforço 
das infraestruturas existentes, nas situações referidas nesta norma, no 
cálculo do montante da indemnização é perfeitamente compreensível, 
pois sem o seu custeamento pelo expropriado não seria possível a reali-
zação do aproveitamento urbanístico que serviu de base à determinação 
do montante da indemnização»), também se poderá dizer, no caso, que, 
para obter no mercado normal, o preço equivalente ao valor por que 
bem idêntico é avaliado para efeitos de expropriação (de acordo com a 
sua aptidão edificativae tendo como referencial o custo de construção) 
um não expropriado teria que suportar o risco e o esforço inerente à 
atividade construtiva.

É evidente que nos situamos, como não podia deixar de ser, num 
campo de prognose; mas trata -se de um juízo plausível e sem arbítrio 
de que não decorre um tratamento discriminatório entre expropriados 
e não expropriados.

Por outro lado, importa, ainda, ter em conta que a correção a efetuar 
ao valor da avaliação, nos termos da norma em causa, se dimensiona 
em termos flexíveis (até 15 %), o que sempre permitirá a ponderação 
de circunstâncias particulares do caso, de modo a, tanto quanto pos-
sível, ajustar a previsão dos referidos custos ou encargos à realidade 
hipotética.

Em suma, pois, a norma do artigo 26.º n.º 10 do CE não viola o prin-
cípio da igualdade e, nesta medida, o princípio da justa indemnização, 
consagrados nos artigos 13.º e 62.º n.º 2 da CRP [...]”.

Por sua vez, no Acórdão n.º 499/05, depois de se recordar a decisão 
proferida no aresto que se transcreveu, acrescentou ainda o Tribunal 
Constitucional:

“[...]
Subscreve -se esta fundamentação, por manter inteira validade, não 

tendo a recorrente aduzido razões que não tenham sido já ponderadas 
ou que convençam da necessidade de rever a análise efetuada.

Acrescentar -se -á apenas que a circunstância de, atualmente e na 
maioria dos casos, pelo menos em zonas urbanas, o agente da constru-
ção ser um promotor imobiliário, com a consequência de o proprietário 
do terreno, se não fosse expropriado, poder optar por vendê -lo a um 
promotor imobiliário em vez de construir ele mesmo, não torna arbitrá-
ria, na vertente externa do princípio da igualdade, a consideração dos 
elementos a que a norma em causa manda atender. Os componentes de 
risco e de esforço com tradução no fator em causa são os mesmos que 
um potencial comprador, suposto agente económico racional, levaria 
em conta na determinação do preço por que se disporia a adquirir o 
terreno. Portanto, o proprietário não expropriado, para aproveitar da 
aptidão edificativa reconhecida ao terreno, pode eximir -se pessoal-
mente no «risco e esforço» inerentes à atividade construtiva, mas já 
não aos reflexos negativos desses fatores na determinação do valor 
do bem em condições normais de mercado, que é o que releva para a 
ponderação.

Por outro lado, não se vislumbram razões para afirmar que, por se 
traduzir em abater uma parcela ao montante que foi encontrado por 
aplicação dos critérios resultantes dos n.os 5 a 9 do mesmo artigo 26.º, 
a aplicação da norma conduz sistematicamente a uma indemnização 
abaixo do valor real e corrente dos bens num aproveitamento econó-
mico normal. A norma em causa prevê fatores que, de modo geral, são 
influentes na determinação do valor de transação dos terrenos aptos 
para construção em condições normais de mercado, e em relação aos 
quais não há evidência de que se trate de elementos já anteriormente 
considerados na determinação da base sobre que a dedução nela es-
tabelecida vai operar, designadamente que a sua ponderação já esteja 
incorporada nos n.os 5 e 6 do artigo 26.º

Finalmente, não é exato que a norma em causa tenha sido interpretada 
pelo acórdão recorrido como impondo «uma dedução fixa e invariável». 
Por remissão para a sentença de 1.ª instância, a decisão recorrida 
considerou que o fator corretivo em causa é de «aplicar nos casos em 
que tal se justifique e para que partindo -se do custo da construção se 
alcance aquele valor» [o valor real e corrente do bem, numa situação 
normal de mercado]. Interpretou -se a norma como permitindo a adequa-
ção à situação concreta. Não cabe nos poderes cognitivos do Tribunal 
apreciar se o coeficiente foi depois aplicado em conformidade com essa 
interpretação e a matéria de facto apurada no processo.”

[...]”.
Finalmente o Acórdão n.º 312/2006, aderindo à fundamentação dos 

arestos anteriormente referidos manteve o juízo de não inconstitucio-
nalidade.

Conforme acima se referiu, na análise da 1.ª questão de constituciona-
lidade, o artigo 26.º, n.º 4, do Código das Expropriações, adotou como 
critério subsidiário para a determinação do valor da indemnização por 
expropriação de terreno apto para a construção o do cálculo duma per-
centagem do “custo da construção”, obtido num juízo de prognose, tendo 
em atenção o grau de influência que as específicas características do 
terreno em causa determinam no valor final do prédio edificado. Simula-
-se que no terreno em causa foram erguidas as construções que nele são 
permitidas, atribui -se um valor a esse prédio idealizado e finalmente 
calcula -se qual a percentagem que nesse valor assume o referido terreno, 
sendo o resultado a quantia a pagar pela expropriação do mesmo. Na 
determinação dessa percentagem influem os fatores referidos nos n.º 6 
e 7, do mesmo artigo 26.º, do Código das Expropriações, como a locali-
zação, qualidade ambiental e os equipamentos existentes na zona (n.º 6), 
o acesso rodoviário, a existência de passeios, rede de abastecimento 
domiciliário de água, rede de saneamento, rede de distribuição de energia 
elétrica em baixa tensão, rede de drenagem de águas pluviais, estação 
depuradoura, rede distribuidora de gás e rede telefónica (n.º 7).
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Ora, uma vez que estamos perante a fixação de um valor de um terreno 
como se nele se tivesse erguido a construção possível, a consideração 
de fatores como o das despesas que seriam necessárias realizar com o 
reforço das infraestruturas existentes perante o aproveitamento urba-
nístico idealizado (n.º 9) ou o dos riscos e dos custos organizacionais 
da atividade construtiva (n.º 10), correspondendo a realidades inerentes 
à construção, inserem -se coerentemente no pensamento que subjaz ao 
critério subsidiário adotado no Código das Expropriações para deter-
minar o valor da indemnização pela expropriação de um terreno apto 
para construção.

Assim, sendo certo que a ponderação do fator previsto no n.º 10, do 
artigo 26.º, do Código das Expropriações, não está incluída na previsão 
de qualquer outro número deste artigo, não se revela que tal pondera-
ção possa afastar o julgador de fixar um valor que respeite a ideia de 
justa indemnização para a expropriação, exigida pelo artigo 62.º, da 
Constituição.

Por estas razões, deve o recurso interposto ser julgado improce-
dente.

Decisão
Nestes termos, decide -se:
a) Não julgar inconstitucional a norma constante do artigo 26.º, n.º 4, 

do Código das Expropriações;
b) Não julgar inconstitucional a norma constante do artigo 26.º, n.º 10, 

do Código das Expropriações;
e, em consequência:
c) Julgar improcedente o recurso interposto.

Custas pelos Recorrentes, fixando -se a taxa de justiça em 25 unidades 
de conta, ponderados os critérios referidos no artigo 9.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 303/98, de 7 de outubro (artigo 6.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Lisboa, 12 de julho de 2012. — João Cura Mariano — Catarina 
Sarmento e Castro — Joaquim de Sousa Ribeiro — José da Cunha 
Barbosa — Rui Manuel Moura Ramos.

206392272 

 Acórdão n.º 383/2012

Processo n.º 437/10
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional
1 — Nos presentes autos, vindos do 2.º Juízo de Competência Cível 

de Vila Franca de Xira, veio o Ministério Público interpor recurso da 
sentença datada de 5 de janeiro de 2010, ao abrigo do artigo 70.º, n.º 1, 
alínea a), da Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei do Tribunal Cons-
titucional, doravante designada por LTC).

2 — No requerimento de interposição do recurso, consta que “a 
norma cuja inconstitucionalidade se pretende que o Tribunal aprecie é 
o artigo 64.º, n.os 7 a 9, do Decreto -Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, 
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 153/2008, de 6 
de agosto.”

3 — A presente ação declarativa, sob a forma de processo ordinário, 
proposta pelo aqui recorrido contra a Lusitânia — Companhia de Seguros 
S. A., foi instaurada com base em pretensão de recebimento de indem-
nização por danos sofridos na sequência de acidente de viação.

A ré apresentou contestação.
Realizado o julgamento, foi proferida sentença, em 5 de janeiro de 

2010, concedendo parcial procedência à ação.
Na parte relevante, para efeito de apreciação do objeto do presente 

recurso, é do seguinte teor a fundamentação da aludida sentença:
“A respeito do valor do rendimento mensal do lesado a ter em conta 

na determinação da indemnização por danos patrimoniais decorrentes 
da perda de rendimentos em consequência de incapacidade, foi recen-
temente introduzida uma alteração legislativa, acerca da qual se impõe 
tecer algumas considerações.

O Decreto -Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, relativo ao seguro obri-
gatório automóvel, que veio substituir o Decreto -Lei n.º 522/85, de 31 
de dezembro, tendo como principal objetivo a transposição de diretivas 
do Conselho e do Parlamento Europeu neste domínio, foi recentemente 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 153/2008, de 6 de agosto, que introduziu 
no seu artigo 64.º, inserido no Capítulo V relativo às “Disposições Pro-
cessuais” e que rege sobre “Legitimidade das partes e outras regras”, os 
n.os 7 a 9, que estabelecem regras a aplicar pelo tribunal na averiguação 
e fixação do valor da indemnização por danos patrimoniais a atribuir 
ao lesado em acidente de viação, a saber:

“7 — Para efeitos de apuramento do rendimento mensal do lesado 
no âmbito da determinação do montante da indemnização por danos 
patrimoniais a atribuir ao lesado, o tribunal deve basear-se nos 

rendimentos líquidos auferidos à data do acidente que se encontrem 
fiscalmente comprovados, uma vez cumpridas as obrigações declara-
tivas relativas àquele período, constantes de legislação fiscal.

8 — Para os efeitos do número anterior, o tribunal deve basear- 
-se no montante da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) 
à data da ocorrência, relativamente a lesados que não apresentem 
declaração de rendimentos, não tenham profissão certa ou cujos 
rendimentos sejam inferiores à RMMG.

9 — Para os efeitos do n.º 7, no caso de o lesado estar em idade 
laboral e ter profissão, mas encontrar -se numa situação de desem-
prego, o tribunal deve considerar, consoante o que for mais favorável 
ao lesado:

a) A média dos últimos três anos de rendimentos líquidos decla-
rados fiscalmente majorada de acordo com a variação do índice de 
preços no consumidor, considerando o seu total nacional, exceto 
habitação, nos anos em que não houve rendimento; ou

b) O montante mensal recebido a título de subsídio de desem-
prego.”

Esta alteração legislativa, segundo consta do preâmbulo do citado 
Decreto -Lei n.º 153/2008, pretende contribuir para a concretização da 
medida prevista na resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2007, 
de 6 de novembro, de “revisão do regime jurídico aplicável aos pro-
cessos de indemnização por acidente de viação, estabelecendo regras 
para a fixação do valor dos rendimentos auferidos pelos lesados para 
servir de base à definição do montante da indemnização, de forma que 
os rendimentos declarados para efeitos fiscais sejam o elemento mais 
relevante”.

Medida essa que, como outras previstas nessa Resolução, segundo o 
referido preâmbulo, visa diminuir a fonte de litigiosidade que contribui 
para o congestionamento dos tribunais, consistente em as seguradoras em 
regra basearem o cálculo da indemnização devida por danos patrimoniais 
nos rendimentos declarados pelos lesados à administração tributária, 
enquanto estes não raramente invocam em juízo rendimentos bastante 
superiores sem correspondência com as declarações fiscais.

Assim, conforme o referido preâmbulo, a alteração legislativa em 
apreço surge “para pôr cobro ao potencial de litigiosidade que aquela 
situação encerra, procurando, por um lado, contribuir para acentuar 
a tendencial correspondência entre a remuneração inscrita nas decla-
rações fiscais e a remuneração efetivamente auferida — sinalizando -se 
também aqui o reforço de uma ética de cumprimento fiscal — e por outro, 
aumentar as margens de possibilidade de acordo entre seguradoras e 
segurados [...].” E ainda, de uma cajadada só, consegue -se com estas 
regras introduzidas no citado art..º 64.º “que nestas matérias exista 
mais objetividade e previsibilidade nas decisões dos tribunais, criando 
também condições para que a produção de prova seja mais fácil e célere 
e a decisão mais justa.” [...]

Admite -se por compreensível, que as seguradoras se baseiem nas 
declarações de rendimentos apresentadas para efeitos fiscais pelos lesa-
dos para apresentarem as suas propostas indemnizatórias, o que, como 
é evidente, não resulta de terem tomado o encargo louvável de defesa 
da verdade tributária e da captação de receitas fiscais, visando antes a 
finalidade egoísta de defesa do seu património e aumento dos seus lucros, 
eximindo -se do cumprimento da sua obrigação contratual de ressarcir 
os danos patrimoniais efetivamente sofridos pelos lesados, traduzidos 
na perda de rendimentos presentes ou redução da capacidade de ganho 
futuro, em consequência de incapacidade com reflexos negativos no 
exercício da profissão.

Da nossa experiência judicial resulta ainda que, quando estão em 
causa valores acima de certo limite, como sucede em especial no que 
respeita a este tipo de danos patrimoniais, as seguradoras apenas fa-
zem acordo se o lesado aceitar receber uma indemnização inferior, por 
vezes em mais de metade, ao valor concreto dos danos sofridos, sendo 
preferível, do ponto de vista financeiro, para as seguradoras, obrigar o 
lesado a propor a competente ação judicial, cuja tramitação em regra 
exige o decurso de vários anos enquanto se realizam as consabidamente 
morosas mas imprescindíveis periciais médico -legais para fixação da(s) 
incapacidade(s), período esse durante o qual o montante indemnizatório 
que devia estar nas mãos do lesado é investido de forma lucrativa pelas 
seguradoras dos lesantes devedoras.

Não cremos, pois, que as regras em apreço sejam dotadas da virtua-
lidade de poderem, em alguma medida, contribuir para a diminuição da 
litigiosidade entre lesados e seguradoras dos lesantes nos acidentes de 
viação nem para o descongestionamento dos tribunais, apenas podendo 
redundar em injusto beneficio do património destas à custa do prejuízo 
do património daqueles.

De outra sorte, estamos certos de que da sua aplicação nunca poderá 
resultar a facilitação da produção de prova dos rendimentos auferidos 
pelos lesados e menos ainda uma decisão assente em critérios objetivos 
e materialmente justa.




