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NOTA À NOVA EDIÇÃO

I. Retomar, para efeitos de republicação, um texto, que reflecte o 
resultado de pesquisa e pensamento com mais de uma década, é tarefa que, 
para quem agora escreve, coloca sempre um dilema: reescrever tudo? Deixar o 
núcleo intocado, dando nota quando haja alteração no modo de compreender 
os problemas postos e actualizando as referências legislativas, jurisprudenciais 
e doutrinárias nos pontos chave?

Seguimos a segunda opção por diversas razões. O presente texto encontra- 
-se numa singular linha do tempo. Justificado pela necessidade de responder 
aos problemas colocados por um caso concreto, no seu curso foi tomada 
posição acerca de diversas regras que, coincidência provável, foram alteradas 
entre a data da primeira publicação e o dia de hoje e que o foram no sentido 
das observações feitas na versão datada de 2008. A permanência da estrutura 
originária e das então enunciadas críticas a certas opções legislativas, acom-
panhada, nesta edição, de notas onde se dá conta da alteração da regra e do 
novo sentido da regra, permite confrontar texto e lei e melhor compreender 
a interacção entre ambos.

Mas foi decisiva a circunstância de, não obstante os quinze anos que 
nos separam da versão originária, mantermos as conclusões a que então 
chegámos: sobreviveram ao teste de resistência que lhes foi colocado 
sempre que, em aulas, artigos, pareceres, tivemos de retomar os problemas 
relacionados com as consequências de conduta processual ilícita. Então 
como hoje, olhamos a responsabilidade por conduta processual como um 
tipo especial de responsabilidade, exauriente quanto às suas consequências 
– se a conduta processual ilícita provocar danos e sejam quais forem os bens 
jurídicos atingidos, o dano indemnizável será aquele que, seja pelo critério da 
causalidade adequada, seja pela teoria do escopo de protecção da norma, tiver 
aquela conduta como causa eficiente – e especial porque afasta a aplicação 
do tipo geral do artigo 483.º do Código Civil por ponderação da natureza 
da conduta, uma conduta processual, activa ou omissiva. A estranheza do 
tipo central de responsabilidade por conduta processual ilícita, assente em 
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condutas típicas e não numa cláusula geral, como ocorre nos casos cobertos 
pelo artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil, prende-se com a origem e as 
finalidades desta responsabilidade: trata-se de um tipo assente em condutas 
típicas, potencialmente violadoras de bens jurídicos distintos e titularizados 
por diferentes sujeitos, indutoras da aplicação de penas civis – a multa – e 
justificadoras da constituição de deveres de indemnizar se provocadoras de 
danos. A intervenção da pena civil aproxima a responsabilidade por conduta 
processual ilícita da responsabilidade por conduta com relevância penal, razão 
que explica a tipicidade histórica da responsabilidade por conduta processual 
ilícita, acolhida pela expressão litigância de má fé.

A limpidez desta conclusão resultou da análise de condutas processuais 
desvirtuosas ocorridas num contexto em que pode questionar-se a aplicabili- 
dade de multas; referimo-nos à arbitragem. Não sendo uma instância de 
exercício de jurisdição, ausente de preocupações éticas, a realização da justiça 
através de tribunais arbitrais impõe que também aí se reprimam condutas 
atentatórias de valorações fundamentais. Mas a possibilidade de prescindir da 
aplicação de multas – mas não dos deveres de indemnizar danos provocados 
por condutas ilícitas – permite uma maior fluidez na determinação dos 
parâmetros definidores dessa ilicitude, sendo admissível configurar um 
recurso ao tipo central da responsabilidade civil que, no nosso sistema, 
dispensa a tipicidade dos bens jurídicos violados e dos comportamentos 
violadores desses bens jurídicos. Esta matéria não integrará a presente 
investigação.

II. Os últimos pontos permitem-nos fazer a ligação com o ponto seguinte: 
a razão da mudança de título para um trabalho que se mantém estrutural e 
nuclearmente idêntico a um outro que tinha o título litigância de má fé. São 
litigância de má fé e responsabilidade por conduta processual ilícita uma e 
a mesma coisa? A resposta a esta interrogação é negativa. Como veremos 
quando confrontarmos os diversos tipos que intervêm perante condutas 
processuais ilícitas nem todos se podem rigorosamente reconduzir ao 
conceito de litigância de má fé. A evolução do sistema português ampliou as 
situações de responsabilidade, rompendo com os limites que aquela dispunha 
ao dever de indemnizar danos provocados em contexto processual. Porque 
no presente texto se analisam estes diversos tipos, mais preciso é o título que 
o livro agora ganha àquele com que foi publicado na anterior versão.
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