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Carpe die, quam minimum credula postero.

Horácio Flaco, Odes

“A independência é uma grande virtude,
mas é uma grande solidão. 

E pode ser triste.”

António Barreto, Sol, 27-01-2018
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NOTA PRÉVIA

Esgotada rapidamente a 1ª edição do seu grosso volume de letra miudinha, para 
não assustar de tamanho, embora castigue quem se dê ao trabalho de o consultar 
sem vista apurada, aqui prontamente se apresenta esta 2ª edição, minuciosamente 
revista, profusamente corrigida e até, aqui e acolá, informada por outro pensa-
mento que se pretende agora de maior rigor.

Tenho de confessar – e isso deve logo ter-se sentido – que a edição foi lançada 
muito em cima do acontecimento – a maior penada de providências legislativas 
sobre arrendamento de todos os tempos – e assim lhe faltou a maturação que faz 
falta, que é essencial ao pensamento jurídico.

Para mais, eu, só, investigo e estudo os temas dos livros que apresento. Eu, só, 
os escrevo. Eu, só, revejo as suas provas tipográficas e, assim, necessariamente, o 
resultado não surte tão bem como seria, se dispusesse de alguma, ainda que redu-
zida, colaboração.

Aspiro, portanto, a um benévolo suplemento de tolerância do leitor.
Independentemente disso, devo acrescentar que aproveitei este tempo de nova 

edição para levar a cabo uma detida e profunda reflexão por cima da publicação 
que acaba de se esgotar.

E muito tive de corrigir, aperfeiçoar e desenvolver.
Alguns comentários chegaram, mesmo, a não ser apenas revistos, mas reela-

borados, no propósito de oferecer, a quem tenha a curiosidade de me ler, o melhor 
e mais vasto e cuidado material auxiliar de trabalho, de reflexão, quando não 
mesmo, de estudo.

Naturalmente, tive ainda que deixar cair uma palavrinha acerca das providên-
cias arrendatácias excecionais e transitórias decretadas em vista da pandemia de 
coronavírus.
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É, de facto, agora, um livro novo, este que apresento. Creio poder dizer com 
verdade e sem favor que a idade não me tem tolhido a vontade, a ânsia de investi-
gar, de reaprender e, se possível, de inovar.

Porque não?
Permita-se-me, no entanto, que aponte aqui uma brevíssima defesa do método 

que sigo ao longo deste Comentário, numa constante, aliás, de quanto tenho 
escrito: a minha insistência em referir, com algum pormenor, casos de jurispru-
dência, comentando-os, por vezes largamente.

Isto não acompanha o estilo que se verifica nos nossos grandes Autores, que se 
limitam, geralmente, à nua citação de acórdãos, em determinado sentido ou em 
orientação oposta, e, quando alguma crítica surge, é geralmente muito breve, de 
simples apoio ou de mera discordância.

A referência aos acórdãos faz-se, aliás, segundo um critério, que é recente, mas 
se encontra enraizado, de lhes imputar a responsabilidade solitariamente ao res-
petivo Relator.

Com a devida vénia, recusamos subscrever semelhante estilo de atribuição 
de autoria dos acórdãos. Porque, para nós, o bem está em estes serem decisões 
colegiais, e mal irá a justiça quando os seus tribunais superiores se submeterem 
ao mero julgamento individual de cada um dos seus juízes, por mais ilustres que 
sejam. 

É certo que a lei atual menoriza, condenavelmente, o papel dos adjuntos 
quando manda dar-lhes conhecimento do recurso, na sessão anterior ao seu jul-
gamento, através de um visto de 5 dias do “processo, acompanhado com o pro-
jeto de acórdão”, “ou, quando tal não for tecnicamente possível”, o relator ordenar  
“a extração de cópias do projeto de acórdão e das peças processuais relevantes 
para a apreciação da apelação” (art. 657-2 CPC). Isto é para a apelação, e é-o tam-
bém para a revista (art. 679 CPC).

E, em nosso parecer, este sistema só não é mau porque é péssimo.
Liminarmente, sob o seu império, como superiormente regista o Ilustre Juiz-

-Conselheiro Abrantes Geraldes, “muito raramente a verificação dos vistos 
pode compatibilizar-se com o agendamento do julgamento para a sessão imedia-
tamente posterior” (Recursos no Novo Código de Processo Civil, 3ª ed., Almedina, 2016, 
p. 232, n. 333), propiciando, na sua ligeireza, a irreflexão e a imponderação.

Além disso, a apresentação do processo aos adjuntos, acompanhada, já, do pro-
jeto de acórdão, é incontestavelmente preconceituosa, pois apresenta imediata-
mente a acabada solução do relator. Convida à complacência cortês e facilitista. 
Demanda um esforço social complementar para se poder adotar a iniciativa da sua 
contradição. 
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No regime anterior, os adjuntos estudavam o processo, por si, antes de ele ir ao 
relator para a redação do projeto de acórdão, e formavam o seu entendimento sem 
formatações. 

Se, contra ele, se tem de reconhecer que, nesse sistema, os mais preguiçosos 
aporiam um visto de vista grossa, certo é que, quando fossem cumpridores, viam efe-
tivamente e estudavam realmente o processo, por si, imunes a influências prenun-
ciadoras. 

O projeto era lido na sessão. Ouvia-se e confrontava-se com o que se tinha 
registado no livro de lembranças.

E isso era, a nossos olhos, uma relevante garantia de recurso que, com o atual 
sistema, pensamos ter-se esfumado, como somos levados a crer, inclusivamente em 
face da raridade extrema de votos de vencido, que se nota atualmente; de juízes que 
terão confessado aos meios de comunicação que não leram o acórdão que assina-
ram como adjuntos; em suma, de juízes cuja qualidade profissional é de máxima e 
reconhecida habilitação profissional, e afinal – como por vezes lamentavelmente se 
está a verificar – assinam, como adjuntos, acórdãos manifestamente desqualifica-
dos, levando a crer que os poderão ter assinado de cruz.

É por isso que, quanto a nós, vale a pena, quando estudamos e comentamos 
o Direito positivo, frequentarmos detidamente e comentarmos circunstanciada-
mente a jurisprudência que lhe deu vida.

Com tudo isto, espero estar a oferecer agora, deste modo, uma obra muito mais 
merecida pelo meu complacente leitor.

Lisboa, ????? de 2021
Pinto Furtado
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