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 A relação entre as decisões dos tribunais internacionais e as decisões dos tribunais 

supremos-efeito directo e reabertura do processo 

 

I 

  Numa breve abordagem ao tema proposto entendemos ser oportuno 

equacionar algumas das questões presentes na forma como o mesmo é debatido a 

nível doutrinal e jurisprudencial. 

Especificamente no que toca às decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem, e na esteira de Elisabeth Lambert Abdelgawed1 uma primeira ideia a reter 

radica no facto de que a sua executoriedade é essencial à afirmação e ao prestígio do 

mesmo Tribunal pois que a decisão não é um fim em si mesma, mas representa uma 

perspectiva de mudança em termos de futuro, permitindo que a afirmação dos direitos 

e liberdades entre no domínio da efectividade.2 Na verdade, hoje, mais do que nunca, 

a questão da execução das decisões judiciais é uma das chaves para a melhoria do 

sistema europeu dos direitos do homem e a credibilidade do respectivo sistema de 

protecção é largamente tributária da execução dos acórdãos do tribunal.    

A execução da decisão do TEDH, como sucede em qualquer outro tribunal, 

integra o respectivo processo na acepção do artigo 6º da CEDH pois que neste 

normativo se inscreve o direito à execução da sentença, ou seja, e como o próprio 

Tribunal já teve a oportunidade de afirmar, o direito de acesso a um tribunal será 

ilusório se a ordem jurídica interna dum Estado Contratante permitir que uma decisão 

                                                             
1 Elisabeth Lambert Abdelgawad  L’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme  
Éditions du Conseil de l’Europe Dossiers sur les droits de l’homme, nº 19 English edition The execution 
of judgments of the European Court of Human Rights ISBN 978-92-871-6373-8 
2
 cm (2006) 15 de Novembro de 2006-203, § 25. Ver também a resolução final no caso de Refinarias de 

gregas Stran e Stratis Andreadis c. Grécia . 
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judicial definitiva, e vinculante, permaneça inoperante em detrimento de uma das 

partes.3 

  

Uma segunda ordem de ideias a convocar é de que o TEDH declara a existência 

de uma violação da Convenção o que tem por consequência que a sentença por si 

proferida assuma, em princípio, uma dimensão declarativa, ou seja, a tarefa do 

Tribunal será, por natureza, a de averiguar, e declarar, uma violação que já existe, 

pondo fim a uma situação de incerteza na ordem jurídica. Daqui decorre a conclusão 

de que as suas sentenças não são constitutivas do direito pois que não acrescentam 

nada de novo ao ordenamento jurídico, limitando-se ao reconhecimento judicial de um 

facto jurídico, com a auctoritas que assume o acórdão. Na verdade, o Tribunal não 

anula actos jurídicos de direito interno, não modifica ou revoga normas jurídicas 

internas, não funciona como instância de cassação das decisões dos tribunais internos 

dos Estados. 

Por aqui também se justifica a afirmação de que o contencioso dos direitos do 

homem é um contencioso de legalidade e não um contencioso de anulação. 

 

Assumida a natureza declarativa da decisão do TEDH importa acentuar a 

obrigação do Estado interveniente em cumprir com os acórdãos do mesmo Tribunal.  

Genericamente a mesma obrigação tem sido interpretada como sendo de 

resultado uma vez que deixa ao Estado a escolha dos meios a utilizar na sua ordem 

jurídica interna para realizar a obrigação que para ele decorre do artigo 464 5. Este 

                                                             
3 O que o TEDH reconhece para as decisões dos tribunais nacionais é válido para as decisões do próprio 
tribunal, na medida em que a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem consagra um direito 
subsidiário em relação às ordens jurídicas nacionais 
4 Cour Eur Belilos contra Suíça, 29 de Abril de 1988, Belilos c. n. A  132, § 78. EUR.; Scordino c. 
Itália[GC], 29 de Março de 2006, § 233.  
5
 A livre escolha dos meios por parte do Estado infractor é um corolário do princípio da subsidiariedade 

transversal na Convenção e permite aos Estados a adopção dos meios que reputem mais adequados 
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princípio tem uma consequência essencial:-o TEDH recusa-se, em princípio, a definir os 

meios para executar o acórdão, o que é corolário da natureza subsidiária da 

Convenção em relação às ordens internas. Consequentemente, cabe ao Estado, que é 

parte na Convenção, determinar o efeito jurídico dos acórdãos do Tribunal na sua 

ordem jurídica o que, aliás, é consequência do seu compromisso e obrigatoriedade de 

acatamento. 

Aliás, numa perspectiva pragmática, importa relembrar que o tribunal, estará 

também num plano distanciado para efectuar tal apreciação, a qual tem implícita um 

conhecimento bastante preciso da ordem nacional em causa no processo.  

  

Não obstante o exposto importa referir que a liberdade de meios atribuída ao 

Estado revelou-se, por vezes, relativamente limitada na medida em que o TEDH 

imprimiu nas suas decisões uma ideia precisa sobre a forma de dar cumprimento à sua 

decisão no plano da ordem jurídica interna. O efeito directo que deve ser reconhecido, 

sob certas condições, para os julgamentos de Estrasburgo decorre da jurisprudência 

com génese no caso Vermeire 6 7. Aqui o Tribunal esclareceu que a liberdade de 

escolha reconhecida ao Estado quanto aos meios para cumprir a sua obrigação nos 

termos do artigo 53 (actual 46) não pode permitir que o mesmo suspenda a aplicação 

da Convenção enquanto aguarda a efectivação duma reforma legal.8   

Efectivamente, quando o texto da decisão europeia é preciso e completo, o 

mesmo é auto-executável na ordem jurídica interna pelo que deve ser aplicado de 

                                                                                                                                                                                   
para assegurar aos particulares o respeito pelos direitos ali consagrados.  
6 Cour eur. DH, Marckx c. Belgique, 13 Junho 1979, Série A no 31, § 5 
7 Cour eur. DH, Vermeire c. Belgique, 29 Novembro 1991, Série A no 214-C, § 25. 
8 Ali se refere que The freedom of choice allowed to a State as to the means of fulfilling its obligation 
under Article 53 (art. 53) cannot allow it to suspend the application of the Convention while waiting for 
such a reform to be completed, to the extent of compelling the Court to reject in 1991, with respect to a 
succession which took effect on 22 July 1980, complaints identical to those which it upheld on 13 June 
1979. 
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forma directa e imediata. A decisão Vermeire, entendida principalmente como a 

sanção da ausência de execução imediata da decisão europeia em conformidade com 

o artigo 46º da Convenção, obteve posterior acolhimento jurisprudencial no 

pressuposto de que as dificuldades internas relacionadas com o desenvolvimento da 

legislação nacional não podem ser justificação para cercear os direitos legais do 

cidadão.   

Lateralmente, saliente-se, ainda, que a falta de poder de injunção do Tribunal é 

cada vez mais criticada (pela doutrina e a assembleia parlamentar do Conselho da 

Europa) com fundamento na circunstância de não facilitar uma boa e rápida execução 

das decisões. 

 

 

II 

A obrigação de cada Estado em executar as decisões proferidas pelo TEDH é, 

assim, uma consequência da responsabilidade assumida pelo mesmo Estado que, 

previamente, omitiu a sua obrigação primária de garantir os direitos reconhecidos na 

Convenção. De tal responsabilidade derivam, nas palavras da Autora supra citada três 

consequências que se consubstanciam: a) na obrigação da cessação do ilícito b) na 

obrigação de reparação (apagar as consequências passadas do facto ilícito) e c) na 

obrigação de evitar violações semelhantes (não-repetição do ilícito).Como se refere no 

caso Scozzari e Giunta9  "o Estado demandado é chamado não só para pagar aos 

interessados os montantes atribuídos a título de uma satisfação equitativa, mas 

também para escolher, sob o controlo do Comité de Ministros, as medidas gerais e/ou, 

se for caso disso, individuais no seu ordenamento jurídico interno a fim de pôr fim à 

violação constatada pelo Tribunal e apagar tanto quanto possível as consequências 

                                                             
9
 18 Scozzari e Giunta c.ttaiie, 13 de Julho de 2000, § 249. Mais recentemente, Scordino c.ltalie [GC], 29 

de Março de 2006, § 233. Johansson c. final/ande, 4 "seção, 6 de Setembro de 2007, § 64.  
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(...)10 

 Ciclicamente a jurisprudência do TEDH tem repetido a afirmação de que a 

prolação de uma sentença que declare uma violação da Convenção imputável ao 

Estado obriga este a adoptar as medidas necessárias para afastar da ordem jurídica 

jurídica todas as consequências dessa violação, restaurando a situação que existia 

antes de ocorrer a violação. Como refere Armando Rocha esta obrigação é 

fundamental no sistema institucional da Convenção pois que –tal como foi enunciado 

no acórdão Chórzow11 - a responsabilidade é um dos princípios mais importantes de 

direito internacional, dele decorrendo que a violação de uma obrigação jurídica 

internacional constitui o sujeito infractor no dever de reparar o dano causado com a 

sua actuação.12  

 

Sinteticamente, a questão que se coloca é tão só, mas essencialmente, a de 

saber como deve o Estado infractor reparar o dano que tiver causado pois que sempre 

que alguém se dirige ao Tribunal, fá-lo com o intuito de obter um resultado concreto e 

útil. Importa, então, determinar o alcance objectivo dos acórdãos do Tribunal, ou seja, 

determinar a conformação da obrigação que impende sobre o Estado quando o 

Tribunal verifique a existência de uma desconformidade de um acto jurídico nacional 

com o teor da Convenção.  

Com tal intuito importa atender ao teor do artigo 46º da Convenção13, norma 

                                                             
10 Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), 31 Outubro 1995, Série A no 330-B, § 34 et s., onde 
se refere o dictum do processo de CPJI de l’Usine de Chorzow. 
11 Proferido em 13 de Setembro de 1928, pelo Tribunal Permanente de Justiça Internacional 
12 O Contencioso dos direitos do Homem no Espaço Europeu. O Modelo da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem Universidade Católica 
13 Artigo 46°Força vinculativa e execução das sentenças 
1. As Altas Partes Contratantes obrigam-se a respeitar as sentenças definitivas do Tribunal nos litígios 
em que forem partes. 
2. A sentença definitiva do Tribunal será transmitida ao Comité de Ministros, o qual velará pela sua 
execução.  
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central para a compreensão do problema em análise, que determina que as Altas 

Partes Contratantes se obrigam a respeitar as sentenças definitivas do Tribunal nos 

litígios em que forem partes. Consequência directa de tal norma é a obrigação de 

execução da sentença de acordo com os ditames da boa-fé, enquanto código valorativo 

da conduta do Estado, o que acarreta consequências relevantes tais como o dever de 

execução da sentença dentro de um prazo razoável ou o de não retirar de uma 

sentença desfavorável uma consequência que não esteja prevista na mesma. Por outro 

lado, deste mesmo artigo ainda se retira o dever de adopção de um comportamento 

positivo e, bem assim, a autonomia do dever de execução da sentença em relação a 

qualquer exequatur por parte do Estado condenado, sob pena de o mesmo incorrer em 

incumprimento internacional.  

Porém, a norma citada não esclarece sobre o modo como se deve proceder à 

execução das sentenças do Tribunal. A tal circunstância não será alheio o facto de a 

determinação da forma de execução depender de diversos aspectos, tais como os 

poderes de cognição do Tribunal, o alcance da sentença e, até, o modo de integração 

destas sentenças nas ordens jurídicas internas.  

 

III 

                                                                                                                                                                                   
3. Sempre que o Comité de Ministros considerar que a supervisão da execução de uma sentença 
definitiva está a ser entravada por uma dificuldade de interpretação dessa sentença, poderá dar 
conhecimento ao Tribunal a fim que o mesmo se pronuncie sobre essa questão de interpretação. A 
decisão de submeter a questão à apreciação do tribunal será tomada por maioria de dois terços dos 
seus membros titulares. 
4. Sempre que o Comité de Ministros considerar que uma Alta Parte Contratante se recusa a respeitar 
uma sentença definitiva num litígio em que esta seja parte, poderá, após notificação dessa Parte e por 
decisão tomada por maioria de dois terços dos seus membros titulares, submeter à apreciação do 
Tribunal a questão sobre o cumprimento, por essa Parte, da sua obrigação em conformidade com o n° 1.  
5. Se o Tribunal constatar que houve violação do n° 1, devolverá o assunto ao Comité de Ministros para 
fins de apreciação das medidas a tomar. Se o Tribunal constatar que não houve violação do n° 1, 
devolverá o assunto ao Comité de Ministros, o qual decidir-se-á pela conclusão da sua apreciação  
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Tal como refere Armando Rocha14 estamos assim chegados ao âmago da 

questão que nos convoca e que implica algumas interrogações. Na verdade, tendo o 

Tribunal verificado e declarado a existência de uma violação da Convenção por parte 

de um Estado contratante, que consequências surgem na esfera jurídica deste? Tendo 

de executar aquela sentença, que obrigações deve o Estado cumprir para que se possa 

conformar com o seu teor?  

Para Elisabeth Abdelgawad estas questões não podem ser menosprezadas e 

encerram dificuldades cuja origem radica no facto de estarmos perante uma situação 

em que uma sentença emitida numa ordem jurídica - a da Convenção - tem a 

pretensão de produzir efeitos noutra ordem jurídica - a ordem interna. Encontra-se, 

por isso, nas fronteiras das relações entre o direito interno e o direito internacional.  

 

Respondendo à questão formulada, e como ponto de partida, deve reter-se a 

ideia, enunciada de forma reiterada pela jurisprudência do Tribunal, de que a prolação 

de uma sentença que declare uma violação da Convenção imputável ao Estado obriga 

este a adoptar as medidas necessárias a afastar da esfera jurídica todas as 

consequências dessa violação e de restaurar a situação que existia antes de ocorrer a 

violação.  

Numa primeira linha a obrigação de reparação stricto sensu é essencial e, tal 

como no direito internacional geral, rege o princípio da restitutio in integrum. Somente 

em caso de impossibilidade jurídica, ou material, é que se deve substituir a retitutio in 

intetegrum pela indemnização e isto sem embargo da circunstância de, 

frequentemente, o Tribunal admitir que a constatação duma violação constitui, em si, 

uma satisfação equitativa para o requerente.  

                                                             
14 O Contencioso dos Direitos do Homem no Espaço Europeu-Universidade Católica Editora Lisboa 2010 

paga 111 e seg 
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Efectivamente o artigo 41.° da Convenção dispõe que o Tribunal "atribuirá à 

parte lesada uma reparação razoável se necessário sempre que o direito interno da 

Alta Parte Contratante não permitir senão imperfeitamente obviar às consequências de 

tal violação [da Convenção]"15 o que tem implícita a ideia da subsidariedade da 

atribuição de uma indemnização.  Esta preferência pela restauração natural foi 

largamente afirmada pelo Tribunal no seu acórdão Papamichalopoulos no qual o 

Tribunal retirou essa consequência do artigo 46.0 da Convenção para afirmar que o 

Estado fica vinculado a uma obrigação de restauração natural, quando a natureza da 

violação o permita. 16 

  Todavia, há situações em que a restauração natural da esfera jurídica do 

particular não é mais possível: nestes casos, o único recurso ao dispor do Estado 

infractor é o da indemnização por equivalente pecuniário. Assim, veja-se os casos 

(muito diferentes) de violação dos direitos à vida, à integridade física ou ao direito de 

voto: em todos eles, uma vez verificada a sua violação por parte do Estado, não é 

possível em termos físicos repor a situação que existiria antes da sua violação. 

 

IV 

A reabertura dum processo interno, além de outras medidas não-pecuniárias 

individuais, constitui exactamente uma das medidas susceptíveis de serem adoptadas 

pelo Estado. A mesma convoca uma pluralidade de questões a menor da qual não é 

certamente a forma como coloca em crise o princípio da autoridade do caso julgado da 

decisão nacional o que é, sem dúvida, o efeito mais devastador que um julgamento 

                                                             
15 ARTIGO 41° 
Reparação razoável  
Se o Tribunal declarar que houve violação da Convenção ou dos seus protocolos e se o direito interno da 
Alta Parte Contratante não permitir senão imperfeitamente obviar às consequências de tal violação, o 
Tribunal atribuirá à parte lesada uma reparação razoável, se necessário. 
16

 A obrigação de evitar a repetição do ilícito é fundamental para o sistema europeu e tem por efeito a 
obrigação de adoptar medidas de carácter geral 
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internacional pode produzir.  

Para alguns autores, a indemnização por perda de chance seria mais adequada 

tendo em conta os efeitos que uma reabertura provoca na segurança jurídica em 

processo penal. A título exemplificativo invoca-se em sede de processo penal o efeito 

da reabertura em relação ao co-arguido e às vítimas o qual seria potenciado pelas 

circunstâncias derivadas do distanciamento em relação ao material probatório 

derivado da passagem do tempo. No processo civil não seriam de menosprezar os 

graves prejuízos em relação aos direitos de terceiros. 

  

Devido à importância desta medida, de carácter insubstituível em alguns casos, 

o Comité de Ministros viu-se na necessidade de adoptar a recomendação R 2000 aos 

Estados, a qual assume uma redobrada importância pela tentativa de definir os criteria 

mais adequados ao seu tratamento.17  

                                                             
17.RECOMENDAÇÃO NºR (2000) 2 do Comité de Ministros dirigida aos Estados membros relativa ao 
reexame e reabertura de determinados processos ao nível interno na sequência de acórdãos do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem(Adoptada pelo Comité de Ministros em 19 de Janeiro de 2000,aquando 
da 694ª. reunião de Delegados dos Ministros) 
O Comité dos Ministros, nos termos do artigo 15.b do Estatuto do Conselho da Europa. 
Considerando que a finalidade do Conselho da Europa é o de realizar uma união mais estreita entre os 
seus membros; 
Tendo em conta a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
(a seguir designada “a Convenção”); 
Constatando que, com base no artigo 46.º da Convenção, as Altas Partes Contratantes obrigam-se a 
respeitar as sentenças definitivas do Tribunal dos Direitos do Homem (“o Tribunal”) nos litígios em que 
forem partes e que o Comité de Ministros velará pela sua execução; 
Tendo presente que, em certas circunstâncias, a obrigação acima referida pode implicar a adopção de 
medidas, independentemente da reparação razoável atribuída pelo Tribunal nos termos do artigo 41.º 
da Convenção e/ou de medidas gerais, afim de que a parte lesada recupere, na medida do possível, a 
situação em que se encontrava antes da violação da Convenção (restitutio in integrum); 
Verificando-se que compete às autoridades competentes do Estado Requerido determinar quais as 
medidas mais adequadas para aplicar a restitutio in integrum, tendo em consideração os meios 
disponíveis no sistema jurídico nacional; 
Tendo contudo presente que – tal como mostra a prática do Comité de Ministros relativa ao controlo da 
execução dos acórdãos do Tribunal – há circunstâncias excepcionais em que o reexame de um caso ou a 
reabertura de um processo se revela ser o meio mais eficaz, mesmo único, para aplicar a restitutio in 
integrum; 
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Todavia, são facilmente percepcionáveis, as vantagens derivadas da admissão 

da reabertura do processo pois que, a partir do momento em que o Tribunal 

considerou a existência de uma violação dos direitos e garantias fundamentais em 

processo penal e que as mesmas tiveram impacto sobre a sentença, permanecendo as 

consequências da violação (v.g. cumprimento da condenação), só aquela reabertura 

permitirá, com as garantias dos direitos, julgar como se não tivesse existido violação da 

Convenção. Em tal circunstância não basta uma mera satisfação equitativa ao 

requerente ainda preso, nem a libertação sem um novo julgamento, como se acentuou 

no caso da Van Mechelen e outros contra os Países Baixos.  

Importa aqui acentuar que, a recomendação do Comité de Ministros de 19 de 

Janeiro de 2000, afirma duas condições cumulativas que devem ser atendidas para 

avaliar a necessidade de tal medida: por um lado, sobre a natureza da violação - 

violação substantiva ou violação das garantias processuais que deve ser "de uma 

gravidade tal que lança uma dúvida séria lançar sobre a solução do litígio interno; por 

outro lado, o cidadão "continua a sofrer graves consequências negativas como 

resultado da decisão nacional, que não pode ser compensada apenas pela satisfação e 

consequências que não podem ser alteradas senão com a reconsideração ou 

                                                                                                                                                                                   
I. Convida, à luz de tais considerações, as Partes Contratantes a assegurarem-se de que existe ao 
nível interno possibilidades adequadas para aplicar, na medida do possível, a restitutio in integrum. 
II. Encoraja, nomeadamente, as Partes Contratantes a examinar os respectivos sistemas jurídicos 
nacionais com vista a assegurarem-se de que existe possibilidades adequadas para o reexame de um 
caso, incluindo a reabertura de processos, nos casos em que o Tribunal constate a existência de uma 
violação da Convenção em particular quando: 
(i) a parte lesada continua a sofrer consequências particularmente graves na sequência da decisão 
nacional, que não podem ser compensadas com a reparação razoável e que apenas podem ser alteradas 
com o reexame ou a reabertura, e 
(ii) decorre do acórdão do Tribunal que 
(a) a decisão interna que suscitou o recurso é, quanto ao mérito, contrária à da Convenção, ou 
(b) a violação constatada em virtude de erros ou falhas processuais é de uma gravidade tal que 
suscita fortes dúvidas sobre a decisão final do processo nacional. 
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reabertura. 18 19 

 

A reabertura do processo foi considerada pelo TEDH como uma medida perto 

daquilo que a restitutio in integrum exigiria. No que releva, gradualmente, o Tribunal 

tem vindo a transpor limites não se contentando em constatar a posteriori os efeitos 

benéficos da reabertura, mas recomendando a priori esta medida como contributiva 

duma mais adequada reparação ou meio adequado para corrigir a violação 

encontrada. Efectivamente, a jurisprudência mais recente reconduz-se a uma 

tendência no sentido de obrigar, sob determinadas condições (possibilidade no direito 

interno, vontade do requerente em conformidade, remédio mais eficaz para garantir a 

restitutio, respeito das garantias processuais durante o novo procedimento), a 

reabertura do processo. Paradigmático deste posicionamento é o caso Claes contra 

Bélgica no qual o tribunal concluiu por uma violação do direito a um tribunal 

apontando a alternativa de reabrir o procedimento ou de pagamento de uma 

satisfação equitativa.20 

 

V 

   A revisão da sentença é o instrumento adequado para a reabertura do 
                                                             
18  A reabertura do processo em matéria penal poderá ocasionar a absolvição do indivíduo e 
apagamento de condenação penal ou, mais raramente, a confirmação de sua culpa e, eventualmente, 
da sentença". Coloca-se igualmente a questão da reformatio em pejus.  
19

 Aliás, a maioria dos Estados europeus permite a reabertura dum procedimento judiciário nacional 
quer sob uma base jurisprudencial considerando o interesses da lei latto sensu, circunstâncias especiais, 
novos factos ou novas provas (Espanha, Dinamarca, Finlândia, Islândia, República Checa, Suécia, 
Ucrânia), quer devido a uma lex specialis (26 Estados pelo menos estão envolvidos, incluindo a Bélgica 
muito recentemente"). A lex specialis é principalmente em processo criminal. 
20 Refere Elisabeth Lambert Abdelgawad que em função do título da recomendação do Comité de 
Ministros de 19 de Janeiro de 2000, duas condições cumulativas devem ser atendidas para avaliar a 
necessidade de reabertura do processo: por um lado, a natureza da violação -de fundo ou violação das 
garantias processuais e por outro a exigência de que seja uma gravidade tal que suscite dúvida sérias 
sobre o processo nacional. Por outro lado, é necessário que o cidadão continue a sofrer graves 
consequências negativas como resultado da decisão nacional, as quais não podem ser compensadas 
pela satisfação equitativa 
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processo. Todavia, não se pode escamotear a crítica muitas vezes formulada de que 

permitir a revisão de uma sentença nacional como consequência de uma sentença do 

TEDH equivale, na prática, a dotar o Tribunal de poderes de cassação, o que conduz a 

um especial cuidado nos pressupostos a observar para determinar a reabertura como, 

aliás, está bem expresso na Recomendação citada.  

Saliente-se que a Convenção em momento algum se refere à revisão de 

sentença nacional na sequência de uma sentença do Tribunal. Consequentemente, da 

vinculação à Convenção não decorre qualquer obrigação internacional a cargo dos 

Estados contratantes de procederem à revisão de sentenças proferidas por tribunais 

nacionais. Por esta razão, aponta Armando Rocha, “o debate doutrinal tem procurado 

o fundamento para a revisão de sentença na jurisprudência do Tribunal e na prática do 

Comité. Em todo o caso, realce-se que este debate doutrinal é relativamente recente pois 

que, durante muito tempo a doutrina foi quase unânime em negar a existência de um 

dever de revisão de sentença, com base na ideia de que a obrigação que impende sobre 

o Estado é uma obrigação de resultado, podendo este adoptar qualquer meio que se 

revele idóneo para o alcançar”. 21 

Pois bem, numa fase inicial, o Tribunal adoptou uma posição muito cautelosa: 

admitindo que a revisão da sentença seria a via mais adequada para se lograr alcançar 

a restitutio in integrum não era todavia capaz de afirmar que este era o único meio de 

execução da sua sentença. Recusava, por isso, que houvesse uma redução a zero da 

margem de livre opção do Estado.  

Mais tarde, o Tribunal viu-se na necessidade de ir um pouco mais longe: assim, quando 

se deparava com uma violação do disposto no artigo 6º da Convenção - direito a um 

processo equitativo, através de um tribunal independente e imparcial-, o Tribunal 

                                                             
21 Cfr. Elisabeth Abdelgawad obra citada pp. 231 e ainda Les procédures de réouvercure devant le juge 
national en cas de condamnation. par la Cour européenne",  Cfr. acórdãos Piérsack c. Bélgica, de 26 de 
Outubro de 1984 (processo nº 8692/791),e Windisch c. Áustria, de 28 de Junho de 1993 [processo n.º 
12489/861, § 14.  
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assumiu que a revisão da sentença e, porventura, a repetição do julgamento seria a 

forma mais adequada de reparação da violação22. Mais recentemente, nos acórdãos 

Claes c. Bélgica e Lungoci c. Roménia, o Tribunal determinou que os Estados 

demandados deviam adoptar uma de duas medidas alternativas: reabrir o processo 

judicial, ou pagar uma indemnização aos particulares pela violação do disposto no 

artigo 6.0 da Convenção. De certa forma, o percurso percorrido pelo Tribunal foi o 

mesmo da afirmação do princípio da restauração natural como fonte-primária de 

cessação da ilicitude”, Com efeito, o que o Tribunal vem a referir é que há situações em 

que a obrigação internacional de reparação da situação de ilicitude se consubstancia 

na abertura de um processo interno de revisão de sentença. Nesse caso, havendo um 

meio possível (e único) de restauração natural, o acórdão do Tribunal apenas se 

considera cumprido quando o Estado accionar essa via interna da revisão de sentença 

ou da reabertura de processo”.  

 

 

VI 

 

Estamos, assim, reconduzidos ao tema fulcral que nos convoca, ou seja, a 

resposta formulada pelo direito português em função da interpelação da decisão do 

tribunal internacional.  

No que concerne a questão em apreço encontrou um novo desenvolvimento 

com a reforma legislativa de 2007. Assim, o Decreto-Lei nº 303/2007 modificou o CPC, 

procedendo à revisão do regime de recursos e de, conflitos em processo civil. Neste 

contexto, modificou o teor da alínea f) do artigo 771.° deste código cuja actual 

                                                             
22 Cfr. acórdão Ócalan c. Turquia, § 210. Cfr., ainda, os acórdãos Gencei c. Turquia, de 24 de Março de 
2004 [processo n.· 53431/99), e Celan c. Turquia, de 11 de Outubro de 2005 [processo n.· 23556/941.  
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redacção no artigo 696 do actual Código de Processo Civil é o seguinte: "A decisão 

transitada em julgado só pode ser objecto de revisão quando: f) Seja inconciliável com 

decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o Estado 

Português".  

Já no domínio processual penal, a Lei nº 48/2007 integrou uma nova alínea g)  

no artigo 449.° do Código de Processo Penal de acordo com a qual "a revisão de 

sentença transitada em julgado é admissível quando: g) Uma sentença vinculativa do 

Estado Português proferida por uma instância internacional inconciliável com a 

condenação ou suscitar graves dúvidas sobre a sua justiça". É manifesto o paralelismo 

entre o processo penal e o processo civil com o denominador comum de que uma 

sentença do TEDH é condição necessária para rever um processo já transitado em 

julgado.23 

 

Não obstante o relativamente curto lapso de tempo desde a entrada em vigor 

da alteração legal é evidente a existência duma diversidade interpretativa no que 

concerne à exigência a que se deve sujeitar a decisão do tribunal internacional como 

pressuposto e fundamento de revisão. 

Oscila-se entre uma visão mais ampla que, partindo da constatação pela 

decisão do TEDH duma violação dum direito fundamental, conclui desde logo pela 

necessidade de revisão do processo e uma visão restritiva que faz coincidir a 

inconciliabilidade com a exigência duma violação nuclear dos direitos consagrados na 

                                                             
23 Conforme já tivemos ocasião de referir – Acórdão de 7 de Outubro de 2009- dispõe o nº 6 do artigo 
29.° da Constituição que os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei 
prescrever, à revisão de sentença e à indemnização pelos danos sofridos.   
     Uma decomposição do normativo revela o facto de o mesmo pretender atingir o equilíbrio entre 
dois conceitos caros ao processo penal: -por um lado o direito a uma decisão justa, que faz parte do 
património de qualquer cidadão, e, por outro, a necessidade de revestir a mesma decisão judicial da 
estabilidade que conforta a certeza e segurança da definição jurídica e social.  
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Convenção.   

 

Estamos em crer, tal como referimos no Acórdão de 26-03-2014 “que a 

sentença proferida por uma instância internacional, que seja vinculativa do Estado 

português, é causa de revisão de sentença se for contrária à sentença criminal 

condenatória proferida pelo Estado português ou suscitar dúvidas graves sobre a 

justiça desta condenação.   

O novo caso de revisão ali previsto (art. 449.°, nº1, al. g), do CPP) é aquele que, pela 

sua amplitude, apresenta, entre nós, maior novidade: o caso julgado deverá ser revisto 

quando uma sentença vinculativa do Estado português, proferida por uma instância 

internacional, for inconciliável com a condenação ou suscitar graves dúvidas sobre a 

sua justiça”. 24 

 

Por seu turno o acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça, datado de 

27-05-2009, parte do pressuposto de que o legislador de 2007, ao permitir a revisão de 

sentença em termos tão latos instituiu, indirectamente, um novo grau de recurso, quer 

em matéria criminal, quer em matéria civil (que considera inconstitucional, porquanto 

violador do caso julgado), para concluir que é necessário proceder a uma interpretação 

                                                             
24 Como refere Conde Correia (O Mito do caso Julgado e a Revisão Propter Nova pag 494) a jurisdição 

nacional cede face à jurisdição internacional, ainda que nada nos garanta que ela seja, de facto, mais 

justa. Noticia o mesmo Autor que só na segunda metade do século XX, em particular com a entrada em 

vigor da CEDH, começou a discutir-se se esta decisão devia ou não provocar a revisão das sentenças dos 

tribunais nacionais e qual a figura processual mais adequada para o efeito. Na ausência de um 

mecanismo específico, criado especialmente para o caso, a revisão propter nova, de contornos cada vez 

mais abrangentes, poderia desempenhar mais esta difícil missão. A verificação oficial de uma violação 

da CEDH ou a revogação ou alteração de uma lei contrária àquela, poderia ser considerada como o 

novum imprescindível à quebra do caso julgado e ao reexame da causa. O conceito lato de factos novos, 

susceptível de incluir os factos normativos (Rechtstatsachen) que, então, a jurisprudência utilizava 

esporadicamente, poderia ser a solução necessária para esta delicada questão.   



16 

 

restritiva orientada no sentido dos princípios consignados na Recomendação de 19 de 

Janeiro de 2000.Concretamente o princípio segundo o qual a reabertura de processos 

só se revela indispensável perante sentenças em que o TEDH constate que a decisão 

interna que suscitou o recurso é, quanto ao mérito, contrária à Convenção, ou quando 

constate a ocorrência de uma violação da Convenção em virtude de erros ou falhas 

processuais de uma gravidade tal que suscite fortes dúvidas sobre a decisão e, 

simultaneamente, a parte lesada continue a sofrer consequências particularmente 

graves na sequência da decisão nacional, que não podem ser compensadas com a 

reparação razoável arbitrada pelo TEDH e que apenas podem ser alteradas com o 

reexame ou a reabertura do processo, isto é, mediante a restitutio in integrum.  25 

 

Uma outra linha argumentativa, restringindo o campo de aplicação da revisão, 

veio a ser seguida no acórdão de 21-03-2012, que surge na sequência duma decisão do 

TEDH que considerou violado o art.º 6º, n.º 1, da Convenção pelo facto de não ter sido 

ouvida a ora recorrente na audiência pública no Tribunal da Relação, sobre se “a sua 

responsabilidade penal deveria ter sido considerada como diminuída, o que poderia ter 

tido influência importante na determinação da pena tanto mais que a sentença do 

Tribunal de Matosinhos divergia da perícia psiquiátrica, sem contudo enunciar os 

motivos dessa divergência tal como exige o direito interno”. 

No entendimento desta decisão do STJ, o TEDH decidiu, em sentido contrário 

aos tribunais portugueses, mas apenas sobre uma questão procedimental, a de ouvir 

ou não a requerente, obrigatoriamente, em audiência pública, na fase de recurso, 

sobre determinada questão controvertida, considerada determinante para a 

                                                             
25 Mais argumenta a mesma decisão de que não é admissível considerar-se uma “quarta instância, nem 

um tribunal de cassação", e, igualmente que os tribunais nacionais são "independentes, em vez de 

hierarquicamente inferiores ao Tribunal 
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determinação da pena. Consequentemente, entendendo que apenas existe uma 

inconciliabilidade entre o procedimento que o Tribunal da Relação adoptou na 

realização da audiência que antecedeu a decisão do recurso e aquele que o TEDH 

considerou indispensável para assegurar os direitos de defesa, negou a revisão. 

 

Relativamente a esta questão temos por adquirido que, em face do artigo 46º 

da Convenção, e constatada a existência duma violação dos direitos e liberdades ali 

consignados cometida em acto jurisdicional pelo tribunal português, não pode deixar 

de se afirmar a inconciliabilidade de decisões que, aliás, pode advir da própria 

circunstância de estar inquinada a existência dum processo justo.  

Igualmente devem constituir pressuposto da revisão, e tal como aponta a 

Recomendação, a constatação da existência de uma violação da Convenção que 

continua a produzir consequências particularmente graves para a parte lesada na 

sequência da decisão nacional, consequências essas que apenas podem ser alteradas 

com o reexame ou a reabertura, e, ainda, que na decisão do TEDH seja constatado que 

a violação existente em virtude de erros ou falhas processuais é de uma gravidade tal 

que suscita fortes dúvidas sobre a decisão final do processo nacional. 

 

Considerados tais pressupostos igualmente é certo que não merece 

acolhimento a invocação suscitada por alguma doutrina referindo o caso julgado como 

reduto a defender à outrance, uma vez que toda a revisão qualquer que seja a sua 

génese será sempre uma violação da segurança do caso julgado que é justificada em 

função de razões de justiça. 

Por ultimo seja permitido referir o entendimento de que entre a revisão de 

sentença e o pedido indemnizatório e reaberto o processo jurisdicional, ainda assiste 
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ao particular, e concomitantemente, o direito a uma indemnização. 26Tal como refere 

o autor citado27 entendemos que, uma vez transitada em julgado a sentença produz 

efeitos que não é possível remover. Assim, um arguido condenado a cumprir, em 

violação da Convenção, uma pena de prisão, tem interesse na revisão de sentença e em 

ser imediatamente libertado. Porém, tal não remove o dano provocado desde o 

trânsito em julgado da sentença nacional (data em que começou a cumprir a pena de 

prisão a que foi condenado), até à sua libertação e revisão de sentença. Ora, nestas 

situações - em que, fisicamente, é impossível remover o dano entretanto causado -, ao 

particular assiste um direito a receber uma reparação razoável, dado que esta é a 

forma de corrigir os efeitos entretanto produzidos pelo acto jurisdicional nacional.   

 

Advogando uma interpretação lata dos pressupostos de revisão relativamente 

à alínea e norma em causa não podemos deixar de precisar que, não obstante a sua 

importância, a modificação introduzida na ordem jurídica portuguesa não responde a 

algumas interpelações concretas como é o caso de inexistência duma sentença 

proferida por um tribunal nacional (vg como uma petição fundamentada na violação 

do artigo 6.° da Convenção). Nesta hipótese a solução poderá passar pela proposição 

de uma acção de responsabilidade civil extracontratual, ao abrigo do disposto na 

alínea f) do nº 2 do artigo 37.° do CPTA e do artigo 12.° da Lei n.v 67/2007, de 31 de 

Dezembro.  

 

 

 

                                                             
26 Quanto a este problema, a posição do Tribunal tem sido equivoca. Assim, no acórdão Windisch c. 
Áustria, o Tribunal considerou que a revisão era uma medida suficiente. Já nos acórdãos 
Schuler-Zgraggen c. Suíça e Barberà, Messegué eJabardo c. Espanha, o Tribunal condenou os Estados 
demandados numa indemnização suplementar. 
27 Armando Rocha obra citada pag 179 
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VIII 

Por último uma breve alusão ao recurso extraordinário de revisão previsto no 

processo civil. Seguindo a exposição de Mariana Sá28 também nós diremos que o 

recurso extraordinário de revisão, Actualmente previsto no art. 696 alínea f) do CPC29 

constitui, como é próprio da natureza dos recursos extraordinários, um desvio ao 

princípio geral da intangibilidade do caso julgado nos termos do qual as decisões 

definitivamente transitadas em julgado não podem ser alvo de ulterior apreciação.  

A mesma norma tem a sua génese no art. 771º do anterior CPC que resultou 

das alterações introduzidas pelo DL n.º 303/2007, de 24.07, responsável pela reforma 

dos recursos cíveis e assumiu uma especial relevância como contributo para a 

reposição da legalidade em caso de violação da obrigação de reenvio pelos tribunais 

nacionais.  

Efectivamente, aquele diploma introduziu uma nova alínea ao art. 771º, a al. f), 

segundo a qual uma decisão judicial transitada em julgado é passível de recurso de 

revisão quando seja “inconciliável com decisão definitiva de uma instância 

internacional de recurso vinculativa para o Estado Português” o que veio abrir caminho 

para a possibilidade de “correcção” de decisões de tribunais nacionais que, embora 

desconformes com o direito da UE, alcançaram o estatuto de intangíveis por força do 

caso julgado quanto a elas operado.  

Temos por assente que as decisões do TJUE constituem decisões provindas de 

uma instância internacional de recurso vinculativa para o Estado Português. Mas é 

                                                             
28 Artigo 267º TJUE: Lex imperfecta? Das consequências da omissão do reenvio prejudicial à luz da lei 
civil portuguesa Tese apresentada à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de Mestre 
em Direito por Mariana Nogueira Sá  
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13226/1/VersaoFINAL.pdf 
29 A decisão transitada em julgado só pode ser objecto de revisão quando:  
f) Seja inconciliável com decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o 
Estado Português;  
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importante definir, por um lado, quais sejam as decisões do TJUE que podem 

fundamentar um recurso de revisão e, por outro, que conteúdo têm assumir as 

decisões proferidas pela instância internacional para se afirmar o seu carácter 

inconciliável com a decisão revidenda. No que concerne à primeira questão, parece 

que apenas as decisões que resultem de acções por incumprimento podem basear 

recursos de revisão de decisões nacionais em que se tenha verificado a omissão de 

reenvio. Tal como refere a Autora citada a razão é simples: a acção de incumprimento 

é o único meio contencioso comunitário expressamente destinado à apreciação do 

incumprimento dos EM´s.  

Quanto ao carácter “inconciliável” da decisão do TJUE, Rangel Mesquita 

esclarece que a mesma implica que “o teor material da decisão jurisdicional interna 

[seja] desconforme, por acção ou omissão, com uma decisão jurisdicional de uma 

instituição jurisdicional internacional (...) e que deixe sem tutela o direito ou situação 

jurídica regulada por aquela decisão jurisdicional internacional.”. Não ignorando a 

necessidade de verificação casuística deste requisito, parece-nos que, sendo proferido 

acórdão do TJUE que declara a violação da obrigação de reenvio e, em consequência, a 

violação de normas substantivas de direito da UE, como é o caso mais frequente, a 

decisão revidenda que deu origem à acção de incumprimento é inconciliável com 

aquele acórdão. 

 Mas, para além das apontadas dificuldades na concretização da natureza 

“inconciliável” da decisão revidenda e, bem assim, do tipo de processos que podem 

gerar uma decisão relevante para o efeito, acrescem ainda dois aspectos de ordem 

prática que podem dificultar a aplicação do recurso de revisão: este recurso só pode 

ser interposto no prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão revidenda e só 

se aplica aos processos intentados após 01.01.08. 30  Coligindo todas estas 

                                                             
30 Artigo 772 O recurso é interposto no tribunal que proferiu a decisão a rever.  
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especificidades do recurso de revisão podemos concluir que, na esteira da Autora 

citada, que, não obstante a bondade do princípio que lhe subjaz, a sua aplicação 

prática encontra importantes (senão, intransponíveis) obstáculos.31. 

 

Lisboa, 20 de Abril de 2017 

José António Henriques dos Santos Cabral 

 

                                                                                                                                                                                   
       2 - O recurso não pode ser interposto se tiverem decorrido mais de cinco anos sobre o trânsito 
em julgado da decisão e o prazo para a interposição é de 60 dias, contados:  
 
              a) No caso da alínea a) do artigo 771.º, do trânsito em julgado da sentença em que se 
funda a revisão;  
              b) No caso da alínea f) do artigo 771.º, desde que a decisão em que se funda a revisão 
se tornou definitiva;  
              c) No caso da alínea g) do artigo 771.º, desde que o recorrente teve conhecimento da 
sentença;  
              d) Nos outros casos, desde que o recorrente obteve o documento ou teve 
conhecimento do facto que serve de base à revisão.  
       3 - Nos casos previstos na segunda parte do n.º 3 do artigo 680.º, o prazo previsto no n.º 2 não 
finda antes de decorrido um ano sobre a aquisição da capacidade por parte do incapaz ou sobre a 
mudança do seu representante legal.  
       4 - Se, porém, devido a demora anormal na tramitação da causa em que se funda a revisão 
existir risco de caducidade, pode o interessado interpor recurso mesmo antes de naquela ser proferida 
decisão, requerendo logo a suspensão da instância no recurso, até que essa decisão transite em julgado.  
       5 - As decisões proferidas no processo de revisão admitem os recursos ordinários a que 
estariam originariamente sujeitas no decurso da acção em que foi proferida a sentença a rever. 
31

 As apontadas limitações deste recurso ganham maior acuidade se tivermos em consideração que, 

nos termos do diploma que rege a responsabilidade civil do Estado por actos cometidos no exercício da 

função jurisdicional, a Lei n.º 67/2007, de 31.12, a acção ressarcitória depende da prévia revogação da 

decisão que lhe serve de fundamento. 


