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I. A petição 

 

1. Introdução 

A presente Petição deu entrada na Assembleia da República em 17 de outubro de 2021.  

Em 02 de novembro de 2021, foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias para apreciação1, por despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Assembleia, Deputado António Filipe, tendo chegado ao conhecimento da Comissão em 03 de 

novembro de 2021. 

Importa, pois, aferir agora da sua admissibilidade, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n.º 3 do artigo 17.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (RJEDP), aprovado 

pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na redação das Leis n.os 6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 

de junho, 45/2007, de 24 de agosto, 51/2017, de 13 de julho, e 63/2020, de 29 de outubro). 

 

2. Objeto e motivação 

Os subscritores, em número de 5.047, dirigem-se à Assembleia da República, alertando para o 

facto de em 2012 ter transitado em julgado uma sentença condenatória, que determinou o 

pagamento de uma indemnização, por parte do Estado, por conta de um ato de negligência 

médica, de que resultou o falecimento da filha da primeira peticionária. 

Os subscritores denunciam a morosidade do sistema judicial e a incapacidade em levar o Réu 

Estado a cumprir o que foi determinado em sentença judicial, tendo já alertado diversos órgãos 

e entidades para esta situação. 

Concluem, requerendo que a Assembleia da República se debruce sobre a questão do 

pagamento efetivo da indemnização em que o Estado foi condenado, bem como se abra um 

debate quanto à possibilidade de se rever a legislação existente, nomeadamente a nível do 

Código Civil e Constituição, de modo a que seja levada a cabo uma reforma do sistema jurídico 

e judicial no domínio da Responsabilidade Civil. 

 

II. Enquadramento legal e factual 

1 - O objeto da Petição está especificado e o texto é inteligível, a primeira peticionária encontra-

se corretamente identificada, sendo mencionado o nome completo, o respetivo domicílio e o 

número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda genericamente 

 
1 Com conhecimento à Comissão de Saúde (9.ª). 
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presentes os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º do 

Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (adiante designada por RJEDP). 

 

2 – Na petição em causa, descortinam-se, como supra se descreve, dois pedidos.  

Por um lado, requer-se que a Assembleia da República tome posição sobre a questão do não 

pagamento de uma indemnização a que o Estado foi condenado. 

 

Procurando enquadrar factualmente este primeiro pedido dos peticionantes, e compulsados os 

arquivos das Comissões antecessoras desta, nas XII e XIII Legislaturas, verifica-se que a 

primeira dos subscritores se dirigiu àquelas Comissões, tendo, após intensa troca de 

correspondência, sido, a final, solicitada informação ao Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, sem cuidar do mérito da sua pretensão, então pendente na jurisdição 

administrativa, para não ferir o princípio da separação de poderes. 

 

Na verdade, na sequência de exposição dirigida à Comissão, na XII Legislatura, reclamando o 

pagamento, por parte do Hospital Fernando da Fonseca, de uma indemnização (a que fora 

condenado, em 2012, pela morte, por negligência, da filha da exponente), a então exponente 

viu ser disponibilizado um crédito especial para o efeito, após intervenção da Comissão junto 

do Governo, o que motivou ordem de pagamento do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais. A ora peticionante explicou subsequentemente continuar sem se ver 

ressarcida, tendo tido conhecimento de que o Hospital pedira a suspensão temporária da 

deliberação daquele Conselho.  

    

Depois de, num primeiro momento, ter informado a Comissão de que estaria em curso a 

execução da sentença de condenação do Estado no pagamento de indemnização à peticionante, 

o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais deu nota, já em 14 de janeiro de 

2016 (último contacto sobre esta questão encontrado nos arquivos da Comissão), de que, em 

relação ao processo de execução de sentença condenatória da Administração em que era 

exequente a ora peticionante, fora entretanto proferida sentença de extinção da instância 

executiva, devido à aprovação de plano de recuperação do executado (anterior Hospital 

Amadora Sintra), por sentença judicial de que a ora peticionante teria então recorrido, tendo, 

em consequência, ficado prejudicada a emissão da ordem de pagamento determinada pelo 

CSTAF, (cf. Ofício do CSTAF, que se anexa) 
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A Comissão remeteu então à exponente a resposta do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, informando-a de que, lamentavelmente, se encontrava vedada 

qualquer possibilidade de ulterior intervenção da Comissão, por respeito para com o princípio 

constitucional de separação de poderes, uma vez que se encontrava pendente o referido recurso, 

sem prejuízo de ter sido dado conhecimento da sua exposição e da resposta do CSTAF a todos 

os membros da Comissão. 

 

Do mesmo modo, não estará em causa a falta de dotação orçamental para a execução de 

sentenças condenatórias da Administração. 

 

Com efeito, a Comissão foi, na XII Legislatura, recorrentemente interpelada, quer pelo 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, quer por cidadãos lesados, dando 

conta da falta de disponibilidade, na dotação orçamental inscrita à ordem daquele Conselho, 

para assegurar o pagamento de quantias exequendas após condenação do Estado em processos 

judiciais, tendo, em cada caso, sido desencadeado o mecanismo previsto no n.º 7 do artigo 172.º 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, no sentido de se promover a abertura de 

créditos extraordinários, sem resposta do Governo, o que motivou pedidos de tomada de 

posição por parte do membro do Governo competente em matéria orçamental.  

 

É, portanto, afastadas tais hipóteses, que o pedido ora formulado parece poder ser encarado 

como o de a Assembleia da República obter para a peticionante, apesar das decisões judiciais 

e da dotação orçamental existente, o pagamento da indemnização, num apelo de última 

instância aos órgãos de soberania a que se dirige, entre os quais a Assembleia da República.  

 

Acresce ainda que, por correspondência remetida a esta Comissão e recebida a 23 de novembro, 

a primeira peticionante refere que em 2019 deu entrada de nova ação judicial, contra o Estado, 

reclamando contra o incumprimento da anterior sentença condenatória e consequente falta de 

pagamento da indemnização, mais referindo que por diversas circunstâncias, se encontra na 

iminência de desistir da mesma. (cf. Correspondência anexa)   

 

Cumpre lembrar o disposto no artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa (adiante 

designada por Constituição), que dispõe (sublinhado nosso): 
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“Artigo 2.º 

(Estado de direito democrático) 

A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, 

no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 

efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 

poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento 

da democracia participativa.” 

 

Chama-se ainda a atenção para o disposto nos artigos 202.º, nºs 1 e 2 e 203.º da Constituição, 

respetivamente respeitantes à função e independência dos tribunais e que abaixo se transcrevem 

(sublinhado nosso): 

“Artigo 202.º 

(Função jurisdicional) 

1. Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em 

nome do povo.  

2. Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática 

e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados.” 

 

 

“Artigo 203.º 

(Independência) 

Os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei.” 

 

Com efeito, o princípio da separação de poderes é uma das bases do Estado de Direito, que deve 

ser compreendido nas suas diversas dimensões. Se por um lado se pretende prevenir a 

concentração e o abuso do poder, mediante a divisão orgânica e o controlo mútuo dos poderes, 

por outro, pretende-se que as funções do Estado sejam distribuídas pelos órgãos mais adequados 

à função em apreço. 

 

Tanto quanto foi possível concluir do texto da petição, tanto o processo declarativo inicial como 

o subsequente processo executivo terão já conhecido o seu desenlace. E como supra ficou 
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descrito, a primeira peticionária interpôs uma nova ação judicial a propósito deste assunto, que 

ainda se encontra pendente. 

 

Assim, se a Assembleia da República for chamada a pronunciar-se sobre matérias ou casos que 

ainda estejam sobre a tutela dos tribunais, tal implica uma tomada de posição sobre o mérito da 

questão em análise, o que parece configurar uma intrusão na função dos tribunais que o 

princípio da separação de poderes não permite.  

 

Não pode por isso a Assembleia da República pronunciar-se sobre situações (in casu, a 

exigência de pagamento de uma indemnização resultante de decisão judicial) para as quais não 

tem competência, pois o poder judicial/jurisdicional, por força do já referido princípio da 

separação de poderes, está cometido exclusivamente aos tribunais. 

 

Refira-se igualmente que o Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição determina, no 

seu artigo 12.º, n.º 1, alínea b), o indeferimento liminar da petição que vise a reapreciação de 

decisões dos tribunais. 

 

Nestes termos, propõe-se o indeferimento liminar da petição na parte relativa à exigência 

do pagamento de indemnização resultante de decisão judicial. 

 

Paralelamente, os peticionantes pretendem também que se abra um debate sobre a eventual 

alteração e reforma do sistema jurídico e judicial no campo da Responsabilidade Civil, nos 

termos descritos no ponto I da presente nota. 

 

Embora esta pretensão esteja formulada de modo muito genérico, e tendo em conta o 

enquadramento feito supra, do texto da petição parece resultar que os peticionantes pretendem 

que seja repensado e reformado o instituto da Responsabilidade Civil e os mecanismos de que 

os lesados se podem socorrer para poderem ser ressarcidos quando se esgotam todos os trâmites 

judiciais. 

    

Assim, e porque esta pretensão não se enquadra em nenhuma das causas de indeferimento 

liminar previstas no artigo 12.º do RJEDP, pelo que se propõe que, nesta parte, seja admitida 

e apreciada. 
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Assim, dependendo esta última pretensão de iniciativa legislativa dos Deputados, sugere-se que 

a petição e a presente nota sejam distribuídas aos grupos parlamentares, DURP e Deputadas 

Não Inscritas, para ponderação acerca da adequação e oportunidade de aprovação de iniciativa 

legislativa no sentido apontado pelos peticionantes. 

 

III.  Tramitação subsequente 

1. Propõe-se a admissão da petição,  mas sem se proceder já à designação de Relator, 

obrigatória no caso2, atenta a iminente dissolução da Assembleia da República, uma vez que 

não haveria tempo útil para a elaboração de relatório3, aguardando assim a Legislatura 

subsequente, para a qual transita, nos termos da Lei, para designação de Relator e ponderação 

acerca das medidas propostas nesta nota de admissibilidade – envio do texto e do relatório final 

que sobre ele recair aos Grupos Parlamentares, Deputados únicos representantes de um partido 

e Deputadas não inscritas para eventual exercício do direito de iniciativa legislativa. 

2. A presente petição não é alvo de apreciação em Plenário, nos termos do n.º 1 do artigo 

24.º do RJEDP, por se tratar de petição coletiva subscrita por menos de 7500 cidadãos,  

3. A petição deve ser apreciada em sede de comissão, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º-A 

do RJEDP, por se tratar de petição subscrita por mais de 2500 cidadãos e até 7500 cidadãos; 

4. É obrigatória a audição dos peticionários, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do RJEDP, por se tratar de petição subscrita por mais de 1000 cidadãos; 

5.  A petição deve ser publicada na íntegra, acompanhada do relatório correspondente no 

Diário da Assembleia da República, segundo o disposto na alínea a) do n.o 1 e n.º 2 do artigo 

26.º do RJEDP, por se tratar de subscrição assinada por um mínimo de 1000 cidadãos; 

6. Nos termos do disposto nos n.os 6, 7 e 9 do artigo 17.º do RJEDP, esta Comissão deverá 

apreciar e deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua 

admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia da 

República, devendo o primeiro peticionante ser notificado do teor das deliberações que vierem 

a ser tomadas. 

 

Palácio de S. Bento, 08 de novembro de 2021. 

 
2 Cfr. n.º 5 do artigo 17.º do RJEDP: «Recebida a petição, a comissão parlamentar competente toma conhecimento do objeto 

da mesma, delibera sobre a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um Deputado 

relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos.» 
3 Tal como a Comissão considerou na sua reunião de 3 de novembro de 2021. 
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O assessor da Comissão 

 

 

(Manuel Gouveia) 


