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TÍTULO I. INTRODUÇÃO 

 

 

CAPÍTULO I. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS 

 

 

§1º Formas de impugnação 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

 

I. Generalidades 
 

1. A impugnação de um acto trata-se de exercer o direito constitucional de 

defesa de um acto de uma autoridade pública.  

Em termos mais restritos, tratar-se de exercer o direito constitucional de defesa 

de um acto processual praticado por uma entidade jurisdicional ou administrativa na 

prossecução da tutela jurisdicional.  

Tratando-se de um exercício do direito de defesa isso significa que o seu 

fundamento é a violação de direitos subjectivos e interesses legalmente protegidos e 

que o seu objectivo é a alteração ou revogação total do conteúdo do acto. 

Frequentemente quando se fala em recursos está-se a usar em sentido amplo, 

com este significado de impugnação. 

 

Exemplos: são impugnações as reclamações de actos da secretaria e do agente de 

execução.  

 

Assim delimitada, a impugnação abrange todo um conjunto de soluções  

legislativas que prossigam essa função: reclamação, o recurso, oposições ou 

embargos, entre outros.  

 

 

II. Reclamação 
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A. Noção 
 

 

1. Para CASTRO MENDES a reclamação é um pedido de revisão de certa 

decisão, mas feita pelo mesmo órgão judicial e sobre a mesma situação em face da 

qual decidiu. Este pedido visa uma nova análise dos fundamentos da decisão 

impugnada, conducente a uma alteração desta.  

 Por seu turno, para TEIXEIRA DE SOUSA a reclamação consiste num pedido 

de reapreciação de uma decisão dirigido ao tribunal que a proferiu, com ou sem 

invocação de elementos novos pelo reclamante. 

O nosso entendimento é o de que a reclamação é a impugnação de um acto  

processual deduzida perante a mesma entidade que realizou o acto processual, 

quando aquela seja um órgão jurisdicional (A) ou perante o superior hierárquico da 

entidade que realizou o acto processual, quando aquela seja uma entidade de 

natureza administrativa (B) — v.g.,  secretaria judicial,  solicitador de execução.   

 

Exemplo A: reclamação de acto do tribunal que não admita recurso — art. 668º/ 3.  

 

Exemplo B: reclamação de acto da secretaria de recusa de recebimento — arts. 475º/ 

1 e 811º/ 2; reclamação de acto de agente de execução — art. 809º/ 1, al. c).  

 

2. Quando sejam actos judiciais, não são quaisquer actos, mas uma particular 

categoria de actos – decisões. Estas são os actos pelos quais o tribunal enuncia um 

efeito jurídico para uma questão ou pretensão concreta, de mérito ou processual, 

posta no processo oficiosamente ou por uma parte, interveniente ou terceiro . 

Nisto não se distingue de um recurso. 

 

 

 

B. Casuística 
 

 

1. A reclamação de actos judiciais surge-nos em especial em dois grupos de 

casos. 
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Em primeiro lugar, ela está prevista à volta de um núcleo de situações de 

nulidades da sentença ou despacho (arts. 667º a 670º). 

Em segundo lugar, aparece avulsamente: art. 511º/ 2 (reclamação contra a 

selecção da matéria de facto inserida na base instrutória ou considerada como 

assente), arts. 653º/ 5 e 791º/ 3 (reclamação contra a deficiência, obscuridade ou 

contradição da decisão sobre a matéria de facto ou contra a falta da sua motivação), 

art. 700º/s 3 e 4 (reclamação do despacho do relator em apelação).  

 

2. Sobre o art. 700º/ 3 e 4 escreve RIBEIRO MENDES que se trata de uma 

verdadeira reclamação pois entende-se, e correctamente, que o verdadeiro titular do 

poder jurisdicional nos tribunais superiores é a conferência e não o relator. 

 

 

C. Reclamação de nulidade de decisão: âmbito e tramitação 
 
 

1. Como bem nota RIBEIRO MENDES as nulidades do art. 668º não se 

confundem com as nulidades de actos processuais (arts. 193º a 208º), cujo 

requerimento de arguição também é apreciado pelo juiz, mas não se referem a um 

acto-decisão. 

A regra é a de que se recorre da nulidade da decisão, sendo excepcional o uso 

do meio da reclamação com essa mesma causa de pedir. Tal ressalta expressamente 

do enunciado no nº 4 do art. 668º, indirectamente  do art. 676º nº 1 (os recursos são o 

meio de impugnação normal) e implicitamente do arts. 666º/1 (extinção do poder 

jurisdicional).  Efectivamente, a regra é a de que, “proferida uma sentença ou despacho, 

fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa” 

(art. 666º/ 1).  

 Atente-se ao seguinte acórdão paradigmáticos de ARAGÃO SEIA: a interposição 

de recurso do despacho que, ilegalmente, ordena a citação do réu é o meio idóneo para 

reagir contra o mesmo despacho e não a arguição de nulidade ou reclamação 1 

 

2. Vejamos, agora, a respectiva tramitação. 

                                                 
1 STJ 28-Jan-1997. No mesmo sentido, STJ 22-Nov-2000 (ALMEIDA DEVEZA) (A nulidade prevista na 2ª parte 

da alínea d) do n.º 1 do  artigo 668 do C.P.Civil só pode ser arguida em recurso, pelo que a sua arguição em 

requerimento autónomo é irrelevante e não pode ser atendida) e STJ 30-Nov-1995 (JOAQUIM DE MATOS): Se 

o recorrente quiser impugnar a decisão, por nulidades, servir-se-á do agravo. Se porventura for aí decretada 

a reforma, pode-se-lhe seguir a revista, por violação da lei substantiva.). Cf., ainda STJ 7-Abr-2005 

(FERNANDES CADILHA). 
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1. Apresentação requerimento de arguição de nulidade na secretaria do 
tribunal reclamado (670º/2), no prazo geral de 10 dias  

 
a. a contar da notificação (art. 685º/ 1), sem prejuízo das excepções do 
art. 685º/s 3 a 4, e, ainda, sem prejuízo do caso especial do art. 
668º/ 2; 

b. a contar da notificação de decisão sobre rectificação ou aclaração de 
sentença previamente requerida (670, nº 3) 

 
 

2. Apreciação pela Secretaria  
 
 

� RECUSA por omissão  de formalidades do art. 474º 
 

⇒ RECLAMAÇÃO para o juiz, 
com decisão agravável 
(475)  

Ou  
⇒ novo R/ Ex / doc. em falta, 

em 10 dias com benefício 
de data (476)  

 
� RECEBIMENTO 

 
3. Notificação da parte contrária, oficiosa e pela Secretaria (670/1) 

 
4. Resposta da parte contrária (670/1) 

 
5. Decisão da reclamação pelo tribunal (670/1) 

 
� DEFERIMENTO 
� INDEFERIMENTO � recorrível nos termos gerais 

 
 

 

 

3. Se a reclamação for arguida fora de prazo será indeferida 2. 

                                                 
2 STJ 31-Out-1991 (PEREIRA DOS SANTOS): Tendo um acórdão transitado em julgado em 19 de Setembro de 

1991 mas dele só se havendo reclamado em 30 de Setembro de 1991, deve-se indeferir a reclamação, por 

extemporânea, nos termos do artigo 685 n. 1 do Código de Processo Penal. Neste caso não é aplicável o 

preceito do artigo 145 n. 5 do mesmo Código. 
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Se o juiz indeferir a reclamação pode interpor-se recuso de apelação, 

verificados os pressupostos respectivos 3 

 

 

III. Rectificação, aclaração e reforma 
 

 

1. Apesar da regra do art. 666º/ 1, a lei admite rectificação de erros materiais (art. 

667º), e aclaração e  reforma da sentença (art. 669º), a requerimento de parte.  

Não se trata de reclamações porque não são impugnações: não respeitam ao 

conteúdo do acto mas à sua própria materialidade, suporte ou corpus  

 

2. A aclaração apenas se pode pedir de “decisão que se mostre ininteligível 

(alínea a) do artigo 669 do Código de Processo Cívil)” 4 

Por isso, nada há aclarar nas eventualidades de não conhecimento de um 

questão 5.  

 

3. A tramitação respectiva é seguinte 

 

 

 

 

1. Apresentação requerimento na secretaria do tribunal reclamado 
(670º/2) no prazo geral de 10 dias  

 
a. a contar da notificação (art. 685º/ 1), sem prejuízo das excepções do 
art. 685º/s 3 a 4;  

b. ou a contar da notificação de decisão sobre rectificação ou aclaração 
de sentença previamente requerida (670, nº 3), tratando-se de 
requerimento de reforma de decisão, 

 
 

2. Apreciação pela Secretaria  
                                                 
3 STJ 23-Set-1997 (ROGER LOPES): Quando o juiz conclui pela inexistência de nulidades, não sendo 

admissível reclamação para o próprio juiz, a reacção correcta é a interposição de recurso. 
4 STJ 24-Mai-1989 (MANSO PRETO). 
5 Tendo o requerente requerido a aclaração do acórdão da Relação, alegando que aí se fixou nova 

indemnização mas nada se disse quanto aos juros devidos, desde que inequivocamente resulte do mesmo 

acórdão, que este se limitou a alterar o montante indemnizatório, confirmando em tudo o mais o acórdão 

recorrido, o que quer dizer que o aí decidido quanto a juros não sofreu qualquer modificação, mantendo-se 

integralmente, nada há a aclarar (STJ 22-Nov-1995 (HERCULANO LIMA)) 
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RECUSA 
 

� Omissão  de formalidades do art. 474º 
 

⇒ RECLAMAÇÃO para o juiz, 
com decisão agravável 
(475)  

 
Ou  
 

⇒ novo R/ Ex / doc. em falta, 
em 10 dias com benefício 
de data (476)  

 
 

� RECEBIMENTO 
 

3. Notificação da parte contrária, oficiosa e pela Secretaria (670/1) 
 

4. Resposta da parte contrária (670/1) 
 

5. Decisão do requerimento pelo tribunal (670/1) 
 

� DEFERIMENTO 
� INDEFERIMENTO  6 

� � irrecorrível (670, nº 2), em regra 
� � recorrível, sem efeito suspensivo da exequibilidade da 

sentença,  nos casos especiais do art. 669º/2, mesmo que a 
causa esteja compreendida na alçada do tribunal 

 
 

 

 

IV. Recurso de queixa 
 
 

No art. 688º/ 1 admite-se que “Do despacho que não admita o recurso pode o 

recorrente reclamar para o tribunal que seria competente para dele conhecer no prazo 

de 10 dias contados da notificação”.  

                                                 
6 Se ao ser indeferido um pedido de aclaração de despacho se faz um requerimento em que, em função 

daqueles argumentos que conduziram ao indeferimento, se pede o deferimento do mesmo, não se pedindo, 

antes, aclaração mais pormenorizada, o despacho primitivo transitou em julgado, dele não se podendo 

interpor recurso STJ 26-Jun-1991 (ROGER LOPES) 
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Contudo, o órgão que vai julgar não é o que proferiu a decisão mas o 

presidente do tribunal ad quem. Portanto, não há aqui a característica essencial da 

reclamação: a reapreciação pelo órgão decisor (ainda mais anómala porquanto o 

presidente de um tribunal superior normalmente não julga singularmente).  

 Talvez por isso, no Código de Processo Civil de 39 chamava-se-lhe recurso de 

queixa, incluído nos recursos ordinários previstos no art. 677º.  

 
 
 

V. Oposições ou embargos 
 
 

As oposições ou embargos consistem na impugnação deduzida perante o  

órgão jurisdicional que realizou o  acto processual quando tenha a estrutura e natureza 

de uma acção declarativa. 

 

Exemplos: embargos de terceiro (art. 351º ss), oposição à execução (arts. 813º ss), 

oposição à penhora (arts. 863º-A ss). 

  
 Mas, por vezes a lei usa a expressão embargo num sentido impróprio para se 

referir a, acções cautelares em que não estamos perante uma verdadeira impugnação, 

pois não se trata de uma defesa de um acto processual, mas de uma tutela de direitos 

subjectivos e interesses legalmente protegidos  

 

Exemplos: acções cautelares como os embargos de obra nova; embargos 

administrativos; antes da reforma de 1995/1996, os embargos ao arresto e à 

providência cautelar inominada — arts. 406º e 401º, respectivamente. 

 

 

 

 

§2º Conceito e fundamento do recurso 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  
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I. Regra ordinária da recorribilidade: enunciado e limites 

 

 

 1. A lei permite a quem se sinta prejudicado por alguma decisão judicial (que a 

tome por injusta ou ilegal) possa reagir contra ela. É o que resulta do art. 676º/ 1: “As 

decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” .  

 Portanto, o primeiro aspecto a ter em conta é o de que, em princípio, uma 

decisão pode ser revogável, não sendo imutável apenas porque é proferida.  

  

 2. Contudo, e porque os valores constitucional próprios do Estado de Direito da 

verdade matérial e da justiça — as rationes da existência de recursos — não são 

absolutos esta regra de recorribilidade conhece limites.  

 Efectivamente, uma decisão judicial, em geral, acaba por, ao fim de algum tempo 

— 10 dias, como veremos —  transitar em julgado: adquire, consoante o seu objecto,  o 

valor de caso julgado formal ou de caso julgado matérial (cf., arts. 671º/ 1 e 672º); ou 

seja, um valor de imutabilidade e estabilidade. Há, portanto, um período para atacar a 

decisão ordinariamente. Só excepcionalmente é que depois deste prazo, meses ou anos 

depois, é que se pode pôr em questão a decisão.  

 O que se passa é que se o valor de Justiça é a razão de ser do meio de recurso, 

o trânsito em julgado e valor de caso julgado resultam do valor da segurança jurídica, 

também ela estruturante do Estado de Direito. 

 

 

II. Conceito de recurso 

 

1. Para CASTRO MENDES um recurso é um “pedido de revisão/ reponderação 

sobre a legalidade ou ilegalidade de certa decisão judicial, feita a um órgão judicial 

diferente (superior hierarquicamente)  ou em face de argumentos especiais feitos valer”. 

Para o Mestre Processualista a decisão pode ser apreciada mais uma vez, em regra por 

tribunal diferente (tribunal ad quem - para o qual)  do que a proferiu (tribunal a quo - do 

qual), em regra situado num plano hierárquico superior.  

Por seu lado, para RIBEIRO MENDES os recursos consistem e “meios 

processuais destinados a submeter a uma nova apreciação jurisdicional certas decisões 

proferidas pelo tribunais”. 
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2. O nosso entendimento é o de que os recursos são Impugnações não de 

quaisquer actos, mas de uma particular categoria de actos – decisões — deduzida 

perante um tribunal diferente do que proferiu a decisão. 

Deste modo aproximam-se da reclamação quanto ao objecto, mas diferenciam-

se quanto ao órgão solicitado. 

 No entanto, como veremos, há, porém, recursos que excepcionalmente são 

apreciados pelo tribunal que proferiu a decisão: o recurso extraordinário de revisão (arts. 

771 e ss.; cf. o art. 772º/ 1) 7. Esta peculiaridade levanta alguns problemas conceptuais 

em face do que foi definido como sendo a reclamação de uma decisão.  

Provavelmente, e apesar do nome, não são recursos mas reclamações. 

 

 

 

II. Fundamento; duplo grau de jurisdição 

 

 

 

A. Não consagração expressa 

 

 

1. Segundo RIBEIRO MENDES e TEIXEIRA DE SOUSA quando se fala em 

duplo grau de jurisdição tende a entender-se ou de uma forma genérica, como 

garantia da existência de recursos das decisões judiciais, ou de uma forma mais 

exacta,  

 

 - a garantia de que as decisões cíveis de 1º instância serão fiscalizadas, de um 

ponto de vista da matéria de facto e da matéria de direito e, com mais ou  menos 

limitações, por um tribunal de apelação ou de 2ª instância.,  

 - em, rigor, não implicando a existência de um tribunal de cassação ou de revista  

nem, tão pouco, que em concreto a fiscalização do tribunal de recurso se estenda à 

matéria de facto em toda a sua amplitude. 

 

O único sistema que sempre entre nós vigorou tem sido o do duplo grau de 

jurisdição nos recursos penais.  

 

                                                 
7E antes de 1 de Janeiro de 2008 o recurso de oposição de terceiro do anterior art. 778º   
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2. Efectivamente, o direito ao recurso não consta das fontes de direito 

internacional, salvo tratando-se de processo penal - cfr. a indicação expressa no art. 14º/ 

5 PIDCP e no art. 2º do Protocolo nº 7 à CEDH. 

Justamente o ac.TEDH Tolstoy Miloslavsky / Reino Unido (13-Jul-1995) 

enuncia que “o art. 6º/ 1 CEDH não inclui o direito ao recurso”. 

 

3. Internamente a nossa Constituição também apenas admite expressamente o 

direito ao recurso no âmbito do processo penal, no art. 32º/1 CRP, enquanto 

expressão do direito de defesa, mas nada prevê fora do âmbito penal.   

Efectivamente ela apenas garante a todos “o acesso ao direito e aos tribunais 

para defesa dos seus direitos e interesses legítimos, não podendo a justiça ser 

denegada por insuficiência de meios económicos” (art. 20º/ 1). Tão pouco o recurso à 

Declaração Universal dos Direito do Homem (art. 16º/ 2 CRP) resolve o problema 

desta eventual lacuna, pois ela mesma não contempla tal garantia como já vimos - cf.  

arts. 8º e 10º DUDH. 

É, pois, duvidoso que a Constituição preveja este direito e que, como tal, seja 

inconstitucional ao legislador abolir os diferentes recurso, na sua globalidade, ou a 

supressão de um ou mais recurso, eliminando-se, consoante a hipótese, o duplo grau de 

jurisdição total ou parcialmente. 

E, em conformidade, a jurisprudência do tribunal constitucional reconhece uma 

garantia de recurso somente em processo penal 8, o que o Supremo Tribunal de Justiça 

também enunciou em 9 de Fevereiro de 1994 (AMADO GOMES): a “Constituição 

Portuguesa não consagra directamente a existência do princípio do duplo grau de 

jurisdição. Só indirectamente o direito ao recurso é consagrado na medida em que fala 

de tribunais de recurso. Na medida em que a Constituição consagra a existência de 

Tribunais de recurso tem entendido o Tribunal Constitucional que uma das garantias de 

defesa a que se refere o artigo 32, n. 2 da Constituição é o direito ao recurso”.  

 Mas nega-o para o processo não penal: “Se para o processo criminal “se acha 

constitucionalmente assegurado o duplo grau de jurisdição quanto as decisões 

condenatórias e as decisões respeitantes a situação do arguido face a privação ou 

restrição de liberdade ou a quaisquer outros direitos fundamentais” já para os outros 

ramos de direito processual “o duplo grau de jurisdição não se acha 

constitucionalmente garantido, reconhecendo-se ampla liberdade de conformação ao 

                                                 
8 TC 31/87, de 28/1/1987  (DR 76/II-1/04/1987, 4139 = BMJ 363, 191); TC 269/87, de 10/7/1987 (DR 

202/II-3/9/1987, 10918); TC 259/88, de 9/11/1987 (DR 35/II-11/02/1989, 1542 = BMJ 381, 117); TC 

197/90, de 7/6/1990); TC 293/90, de 31/10/1990; TC 327/90, de 13/12/1990;TC 340/90, de 

19/12/1990 (DR 65/II – 19/03/1991, 3240); TC de 26/2/1991; TC 190/94, de 23/2/1994; TC 261/94, de 

23/3/1994 (DR 171/II – 26/07/1994, 7506); TC 265/94, de 23/3/1994 (DR 165/II-19/07/1994, 7239) 
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legislador para estabelecer requisitos de admissibilidade dos recursos, nomeadamente 

em função do valor da causa” não sendo imposto pelo direito de acesso aos tribunais 
9. 

 

 4. Na doutrina, predomina o entendimento expresso, por exemplo, por ARMINDO 

RIBEIRO MENDES de que a Constituição encerra uma previsão implícita.  

 Assim, 

 

 a)  o art. 268º/ 4 garante o acesso à justiça administrativa contra quaisquer actos 

administrativos com fundamento em ilegalidade, atribuindo aos interessados a garantia 

do “recurso contencioso”, quando tais actos afectem direitos ou interesse legalmente 

protegidos; 

 

 b) a Constituição considera, nas várias categorias de tribunais, a existência de 

tribunais de recurso na ordem dos tribunais judiciais: tribunais judiciais de 1ª instância, 

de 2ª e Supremo Tribunal de Justiça (art. 212º/ 1, a)). Implicitamente, admite um sistema 

de recursos judicias, partindo da situação dos direitos processual civil e penal à data da 

feitura do Texto Fundamental. 

 

c)  refere-se ao Supremo como “órgão superior da hierarquia dos tribunais 

judiciais” (art. 212º/1 CRP), funcionando como tribunal de instância (portanto, não de 

recurso), nos legais (art. 212º/ 5 CRP); 

 

d) descreve a ordem destes tribunais, indicando os de 1ª instância (comarca, e 

equiparados - tribunais de competência especializada  e específica) e os de 2ª instância 

(Relação- tribunais-regra) (art. 212º CRP). 

 

                                                 
9 TC 447/93, de 15/7/1993 (DR 95/II-23/04/1994, 3707). Identicamente TC 31/87, de 28/1/1987 (DR 

76/II-01/4/1987, 4139); TC 269/87, de 10/7/1987 (DR 202/II-3/09/1987, 10918) ; TC 65/88, de 

23/3/1988 (DR 192/II-20/8/1988, 7591 = BMJ 375/178) ; TC 163/90, de 23/5/1990 (DR 240/II-

18/10/1991, 10430 = BMJ 397, 77); TC 209/90, de 19/6/1990 (BMJ 398, 152) ; TC 202/90, de 19/6/1990 

(DR 17/II-21/1/1991, 701) ; TC 332/91, de 2/7/1991) ; TC 155/92, de 23/4/1992 (DR 202/II-2/9/1992, 

8158) ; TC 338/92, de 27/10/1992 ; TC 208/93, de16/3/1993 (DR 124/II-28/5/1993, 5607) ; TC 447/93, 

de 15/7/1993 (DR 95/II-23/04/1994, 3707) ; TC 249/94, de 22/3/1994 (DR 198/II (27/08/1994), 8847); 

TC 310/94, de 24/3/1994 (DR 199/II (29/8/1994), 8888); TC 340/94, de 26/4/1994; TC 475/94, de 

28/6/1994; TC 95/95, de 21/2/1995; TC 336/95, de 22/6/1995 (DR 175/II-31/7/1995, 8887); TC 673/95, 

de 23/11/1995 (DR 68/II-20/03/1996, 3786); TC 930/96, de 10/7/1996 (DR 283/II-7/12/1996, 16977); 

TC 237/97, de 12/3/1997 (DR 111/II-14/5/1997, 5572); TC 328/97,de 17/4/1997 (DR 150/II-2/7/1997, 

7691); TC 125/98, de 5/2/1998 (DR 102/II-4/5/1998, 5949). 
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Portanto, seria de concluir que a lei constitucional parte do princípio de que a 

organização judiciária tem tribunais de 1ª instância e tribunais de recurso. Logo, o 

legislador ordinário não pode suprimir em bloco os tribunais de recurso e os recursos, 

como, aliás, o Tribunal Constitucional tem repetido 10. 

Tal não impediria que o legislador ordinário pudesse conformar como quisesse o 

sistema de recurso, criando ou suprindo, sem o abolir in toto . Ele tem liberdade para 

alterar pontualmente as regras sobre recorribilidade das decisões, valores de alçadas e 

a existência de recursos, desde que não afecte substancialmente o sistema existente à 

data de entrada em vigor da Constituição, sem ,contudo, poder ir  ao ponto de limitar na 

prática o direito de recorrer, de maneira materialmente equivalente à sua supressão. 

Neste sentido, o TC 125/98, de 5/2/1998 11 enunciou que alterar  “segundo 

critérios objectivos, ancorados numa ideia de proporcionalidade (relevância das 

causas, natureza das questões) e que respeitar o princípio da igualdade, tratando de 

forma igual o que é idêntico e de forma desigual o que é distinto”. 

 

 

B. Posição pessoal 

 

1. Alguns, raros, arestos do Tribunal Constitucional vieram defender a 

consagração constitucional directa do direito ao recurso.  

Assim, o ac. TC 353/91,de 4/7/1991 declarava que “na garantia da via judiciaria 

- o artigo 20, n. 2, da Constituição - inclui-se não só o direito de recurso a um tribunal e 

de obter dele uma decisão jurídica sobre toda e qualquer questão juridicamente 

relevante, como também a protecção contra actos jurisdicionais, exercível mediante 

recurso para outros tribunais” 12. 

Por seu turno, escreve GOMES CANOTILHO que “seria absurdo que os actos 

judiciais “vinculados aos direitos fundamentais, pudessem ficar impunes ad infinitum 

no caso de violação de direitos fundamentais”. Mais desenvolvidamente escreve RUI 

                                                 
10 TC 501/96, de 20/3/1996 DR 152/II-3/7/1997, 8909). Identicamente: TC 31/87, de 28/1/1987 (DR 

76/II-01/4/1987, 4139); TC 673/95, de 23/11/1995 (DR 68/II-20/03/196, 3786); TC 715/96, de 

22/5/1996 (DR 49/II-27/02/1996, 235); TC 930/96, de 10/7/1996 (DR 283/II (7/12/1996), 16977); TC 

125/98, de 5/2/1998 (DR 102/II-4/5/1998, 5949 (pode sempre eliminar “Segundo critérios objectivos, 

ancorados numa ideia de proporcionalidade (relevância das causas, natureza das questões) e que respeitar o 

princípio da igualdade, tratando de forma igual o que é idêntico e de forma desigual o que é distinto.”); TC 

65/88, de 23/3/1988 (DR 192/II-20/8/1988, 7591= BMJ 373, 178) (“nde aquela legislação tenha admitido 

diversos graus de jurisdição, seja consentida, ao nível dos vários graus admitidos, a via de recurso, sem 

quaisquer discriminações de ordem económica””). 
11 DR 102/II-4/5/1998, 5949. 
12 (DR 293/II-20/12/1991, 13063). Identicamente TC 259/88, de 9/11/1988 (DR 35/II-11/2/1989, 1542 = 

BMJ 381, 117) e TC 330/91, de 2/7/1991 (DR 263/II-15/11/1991, 11565) 
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MEDEIROS que a garantia existe relativamente a três necessidades de tutela 

jurisdicional: para as “decisões jurisprudênciais que imponham restrições a direitos, 

liberdades e garantias (W) ou pelo menos, (W) às decisões jurisdicionais que 

restrinjam tais direitos” , para “reacção contra determinados vícios da decisão 

jurisdicional”, através de recursos extraordinários, para “uniformização de 

jurisprudência” – aqui, porém, já por força dos princípios da segurança jurídica e da 

protecção da confiança. 

Finalmente, LOPES DO REGO entende que deveria haver “o direito à 

reapreciação judicial” das decisões que afectem direitos fundamentais, seja em 

matéria penal, seja em matéria cível, na senda dos votos de vencidos de VITAL 

MOREIRA e ANTÓNIO VITORINO aos acórdãos 

 

2. No essencial concordamos com a doutrina de GOMES CANOTILHO / RUI 

MEDEIROS / LOPES DO REGO.  

Efectivamente, o art. 20º/ 4, in fine CRP tem entre os seus desdobramentos 

uma vertente de garantia da funcionalidade do processo, na qual se inclui o direito à 

prossecução abstracta e à prossecução concreta da verdade matérial, condição da 

Justiça que se procura atingir. Por esta via pode-se perguntar se essa busca da 

verdade material não implicará a possibilidade de uma segunda apreciação da causa 

por outro tribunal? 

 Se quisermos usar outra via de justificação, mais simples, cabe perguntar se o 

direito à tutela jurisdicional dos direitos subjectivos e interesses legalmente protegidos 

art. 20º/ 1 CRP deve ser feito valer perante quaisquer violações ou se, 

paradoxalmente, deve ser restringido não se garantindo que em face uma decisão 

ilegal de um órgão do Estado — um tribunal — o cidadão não se pode defender? 

 Portanto, a pergunta tanto é se deve haver um controle externo da qualidade 

da  actividade jurisdicional através de um direito ao recurso ou, de um ponto de vista 

orgânico, um duplo grau de jurisdição; como se deve haver protecção jurisdicional 

contra actos jurisdicionais ? 

A resposta é afirmativa: pode-se descortinar uma linha de admissão do direito 

de recurso contra decisões dos tribunais como uma forma de reacção a actuação 

manifesta e gravemente contrária ao processo equitativo, no parâmetro de 

desconformidade com os direitos fundamentais.  

Isto por duas razões. 

 

Eliminado: defende 
precisamente que 

Eliminado: duplo grau quanto 
à tutela dos direitos 
fundamentais: 

Eliminado: 
13
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3. Em primeiro lugar, é pacífico na doutrina que há uma “proibição de eliminar a 

faculdade de recorrer em todo e qualquer caso ou de a inviabilizar na pratica”.  

Em segundo lugar, o sistema carece sempre de direito mínimo ao recurso para 

tutelar os casos em que a sua falta seria desrazoável, desproporcionada ou excessiva 

ou que levaria à negação do direito de defesa 14.  

Deste modo o recurso deve ser previsto na lei, ou apesar da sua ausência,  

concedido pelo juiz. Veja-se que, por exemplo, em  Itália garante-se o recurso 

extraordinário para a Cassazione por violação de lei “contra as sentenças e contra as 

providências sobre a liberdade pessoal, pronunciadas pelos órgãos jurisdicionais 

comuns ou especiais “ (art. 111º, al. 7ª, primeira parte CRIt).  

 

 

 

 

§3º Sistemas de recursos [MODIFICAR NO FUTURO] 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

 ORDEM 

JURÍDICA 

 

 

                        GRAUS 

 

       RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunais de 1ª instância  

 

�  colectivos (Landsgerichte) 

�  singulares (Amstsgerichte) 

�  de competência especializada. 

 
 

 

Recursos ordinários (Rechtsmittel) 

 

�  apelação para os Oberlandsgerichte 

     (Berufung — §§ 511º ss ZPO) 

 

� recurso de tipo cassatório 

� objecto amplo  

� admite novos meios de defesa 

e de ataque, e, limitadamente, 

novos meios de prova;  

                                                 
14 Sobre esta desrazoabilidade: TC 447/93, de 15/7/1993 (DR 95/II-23/4/1994, 3707) e TC 475/94, de 

28/771994. 

Eliminado: na
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ALEMANHA 

 

 

 

Tribunais de apelação  

 

� tribunais regionais (Oberlandsgerichte) 

 

 

 

 

 

 

Tribunais superiores 

 

� supremo tribunal federal 

(Bundesgerichtshof) para a jurisdição 

ordinária 

� tribunais supremos para outras ordens:  

      tribunais federal administrativo, federal 

social, de trabalho federal, e de finanças federal        

 
 

 

 

 

 

 

Tribunal federal constitucional 

(Bundesverfassungsgericht) 
 

� efeito: revogação da decisão 

recorrida, com possibilidade de 

devolução à 1ª  instância 

  

�  agravo (Beschwerde — §§ 567º ss 

ZPO) 

� recurso de decisões 

interlocutórias 

 

�  Revista dos  Oberlandsgerichte para 

o Bundesgerichtshof  (Revision — § 

542 ss ZPO) 

 

[Contudo pode ser requerido de 

uma decisão de 1ª instância, 

mediante acordo das partes ou de 

despacho de indeferimento de 

recurso de Berufung] 

 

� apenas sobre matéria de direito

� efeito: em regra, substituição 

da decisão recorrida; mas, em 

alguns casos, vale como 

cassação 

 

Recursos extraordinários — §§ 578

581 ZPO) 

 

�  acção de nulidade  

� Acção de restituição 

� Revisão ou reabertura 

     (Berufung — 

 
 

 

 

 

 
Tribunais de 1ª instância, incluindo julgados de 

paz  

 

 

Reclamações de decisões ordenatórias 

do processo  

 

� petiçión de reposicion  

�  súplica 
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ESPANHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunais de apelação  

 

� audiências provinciais  

� Tribunais Superiores de Justiça (nas 

Comunidades Autónomas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal Supremo 

 

 

 

 

Recursos ordinários 

 

�  Apelação 

 

� Finalidade: eliminação de erros 

de interpretação e aplicação de 

lei substantiva e processual 

� não se podem invocar factos 

novos 

 

 

�  Cassação, para o Tribunal Supremo 

 

� Finalidade: eliminação de erros 

de interpretação e aplicação de 

lei substantiva e processual 

� Efeito: revoga da decisão 

recorrida, proferimento de  

nova solução substitutiva da 

anterior; salvo no caso de 

cassação por violação de forma 

em que Supremo revoga a 

decisão e reenvia para 

continuar a acção 

 

 

Recursos extraordinários 

 

�  Pedido de revisão de sentença firme

 

� Audiência ou rescisión 

 

� Finalidade: impugnação de 

sentença em que não interveio 

parte que deveria ter sido 

ouvida 
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�  Oposição de terceiro, admitida pela 

jurisprudência e doutrina 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇA 

 

 

 

 

 

Tribunais de 1ª instância (tribunaux de grande 

instance),  

 

� colectivos 

� singulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunais de apelação (cours d’appel)  

 

� conhecem do fundo das causas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos ordinários 

 

�  apelação (appel) — art. 542º CPCFr

 

� objecto amplo 

� interposição com efeito 

suspensivo 

� efeito: reforma ou anulação de 

decisão de 1ª instância 

 

� oposição (art. 571º CPCFr) 

 

� interposição com efeito 

suspensivo 

� efeito: retractação pelo próprio 

juiz recorrido da decisão 

proferida em situação de revelia 

do réu  

                 
Recursos extraordinários 

 

�  oposição de terceiros (tierce 

opposition)  

 

� objecto: decisão dada  

                com prejuízo de um direito               

                de terceiro 

� prazo de 30 anos 

� efeito: reponderação ou 

reforma de uma decisão 

transitada em julgado, de modo 

a obter nova decisão de facto 

ou de direito, em proveito do 

terceiro que a impugna 
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Tribunal da cassação (Cour de Cassation

desde 1804), decidindo    

� recursos de cassação, interpostos de 

julgamentos em última instância 

� não conhece do fundo, em regra 

� objecto amplo  

 

 

� Revisão 

 

� fundamento: fraude, retenção 

de meios probatórios pela parte 

contrária, uso de documentos 

ou testemunhos falsos 

 

 

� Cassação (pourvoi en cassation) 

� anulação de decisão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunais de 1ª instância 

 

� singulares 

� matéria cível e penal 

� juizes de paz 

 

� magistrado honorário  

� matéria cível e penal  

� funções de conciliação em matéria  

civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos ordinários 

 

�  regolamento di competenza 

� Objecto:  decisão sobre matéria 

de competência; facultativo 

quando se tenha julgado 

também do fundo da causa 

 

�  apelação (appello)  

 

� Objecto: sentenças 

pronunciadas em primeira 

instância  

� não conhece de pedidos novos, 

excepto quanto a juros, frutos, 

acessórios e danos verificados 

após a sentença 

� mas admite-se a dedução de 

novas excepções, 

apresentação de novos 

documentos e pedido de novos 

meios de prova em certos 

casos 

� efeito: devolução do processo 
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ITÁLIA 

 

Tribunais de apelação (corti d´appello)  

 

� conhecem do fundo das causas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal da cassação (Corte Suprema di 

Cassazione )  

 

� recursos de cassação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tribunal  constitucional (Corte Costitucionale) 

 
  
 

ao juiz de 1ª instância para a 

acção prosseguir perante ele 

 

� Cassação (cassazione) 

 

� Objecto: decisões 

pronunciadas em instância de 

apelação ou em grau único 

�  Fundamento: incompetência, 

violação ou falsa aplicação de 

norma de direito, nulidade da 

sentença ou do processo, 

�  recurso per saltum das 

decisões do tribunal de 1ª 

instância, se as partes 

acordarem no não uso da 

apelação, desde que o 

fundamento seja a violação ou 

errada aplicação de normas 

� Ainda: recurso no interesse da 

lei, interposto pelo procurador-

geral junto da cassação, 

quando este requeira a 

anulação de decisão por 

motivos de uniformização de 

jurisprudência 

� Efeitos:  o tribunal, depois de 

declarar a violação ou falsa 

aplicação de normas de direito, 

tem de enunciar o princípio 

jurídico com que o juiz de 

reenvio se deve conformar, e 

pode substituir-se a esse 

tribunal, decidindo de mérito, 

se não forem precisos novos 

elementos de facto 

 

 



 23 

 

 

 

Recursos mistos: ordinários / 

extraordinários 

 

�  oposição de terceiro (opposizione di 

terzo)  

 
� Recurso ordinário — art. 404ª, 

al. 1ª CPCIt): interposto por 

terceiro titular de direito 

incompatível ou em relação de 

prejudicialidade contra uma 

sentença transitada em julgado 

ou que seja título executivo 

� Recurso extraordinário — art. 

404ª, al. 2ª CPCIt): interposto 

por terceiros credores ou 

sucessores do titular do vínculo  

como meio de de impugnação 

de uma sentença resultante de 

dolo ou conluio em prejuízo 

daqueles 

 
� revisão (revocazione): recurso com 

fundamento em sentença viciada de 

dolo, falsidade das provas, novos 

documentos decisivos, dolo do juiz 

 
� Recurso ordinário: se visa 

impedir o trânsito em julgado 

� Recurso extraordinário: se 

pretende afastar uma decisão 

já transitada em julgado 
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§5º Classificação de recursos; sistema português 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 
 

 

 

1. Classificação de recursos 

 

 

A. Recurso ordinário e recurso extraordinário 

 

1. Os recursos ordinários são os interpostos antes do trânsito em julgado da 

decisão recorrida escreve RIBEIRO MENDES 15. A própria lei no art. 677º define o  

trânsito em julgado como a decisão não ser mais susceptível de recurso ordinário, ou 

de reclamação 16. 

Por seu turno, os recursos extraordinários, segundo RIBEIRO MENDES são os 

interpostos independentemente do trânsito em julgado da decisão recorrida; 

normalmente isso tem lugar depois de tal trânsito (= CASTRO MENDES = TEIXEIRA 

DE SOUSA). Como explica TEIXEIRA DE SOUSA, nada impede o uso de um recurso 

que pode ter lugar depois do trânsito em julgado, mesmo antes desse trânsito. 

Em suma, e citando ALBERTO DOS REIS, enquanto os recursos ordinários 

são meios de impugnação de decisões judiciais que visam a sua reforma, através de 

um novo exame da causa por parte de órgão jurisdicional hierarquicamente superior, 

os recursos extraordinários são julgados pelo próprio tribunal que proferiu a sentença 

ou acórdão, já transitados. 

 

2. Esta diferença exprime-se formalmente, como mostra RIBEIRO MENDES. 

Em primeiro lugar quanto à instância.  

Assim, os recursos ordinários implicam uma prossecução da instância, não 

sendo uma nova instância. E, por isso, a autorização dada para mover a acção - ao 

cônjuge, ao tutor - vale para os recursos; a procuração forense habilita, desde logo, o 

                                                 
15 Já TEIXEIRA DE SOUSA ensina que “os recursos ordinários visam o controlo da aplicação do direito ao caso 

concreto, recaindo sobre sententia iniustia ou iníqua” 
16 STJ 10-Mar-1987 (CURA MARIANO): “Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil, uma decisão 

passa em julgado quando não seja susceptível de recurso ordinário ou de reclamação por nulidade ou 

obscuridade ou para reforma quanto a custas e multa”. 
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advogado para os mesmo (ex vi  art. 36º/ 1); as partes podem realizar negócios 

jurídicos processuais (confessar, desistir, transigir), alterar o pedido ou a causa de 

pedir (cf. arts. 272º e 273º); a acção pode  suspender-se ou interromper-se, pelas 

causa comuns;  mantém-se a suspensão da prescrição (cfr., art. 327º/ 1 CC) 

Já os recursos extraordinários também não são uma nova instância: implicam 

uma renovação  da instância, havendo aspectos de novidade (v.g.,  ao contrário do 

que sucede nos recursos ordinários - art. 36º/ 1 -  a procuração forense existente não 

habilita para a interposição de recurso extraordinário) e aspectos de continuidade.  

 

3. Em segundo lugar, os recursos extraordinários apresentam um elevado grau 

de especificidade, dado serem meios de impugnação de decisões já transitadas em 

julgado. Por isso, é difícil reconduzir a sua regulamentação à disciplina comum dos 

recursos ordinários. Em regra, têm uma primeira fase processual destinada à 

eliminação ou rescisão da decisão transitada em julgado (judicium rescindens) e, 

depois, uma fase destinada à formação de nova decisão, substitutiva da primeira 

(judicium rescissorium). 

 

4. Isto mostra, pensamos, que, em rigor, os segundos não são recursos 

Rechtsmittel mas formas de reclamação, ou melhor, ainda, acções autónomas de 

reabertura de um processo, como assim são designados no direito alemão — 

Wiederaufnahmen des Verfahrens  

 

 

 

B. Recurso de reexame e recuso de reponderação 

 

Na lição de CASTRO MENDES o recurso é de reexame quando o seu objecto 

é a questão [concreta] sobre que incidiu a decisão recorrida; será de reponderação ou 

revisão quando o seu objecto é a decisão recorrida. 

 

 

 

C. Recurso de substituição e recurso de cassação 

 

1.Trata-se de saber qual o título final, i.e., sentença que transitará em julgado  

se a decisão ad quem não for por sua vez impugnada: é a de primeira instância ou é a 

nova? 
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Escrevem CASTRO MENDES e RIBEIRO MENDES que no recurso de 

substituição o tribunal de recurso, ao acolher este, substitui a decisão impugnada por 

uma outra por si proferida. Já no recurso de substituição o tribunal superior limita-se a 

anular, rescindir ou cassar a decisão recorrida, reenviando o processo para a instância 

a quo, onde  a causa deve ser de novo decidida. 

 

 2. Há recursos de cassação mitigada ou intermédios, em que o tribunal ad quem, 

ao acolher o recurso, ordena que o tribunal recorrido profira nova decisão (cassação), 

mas fixa logo o conteúdo da decisão que deve ser proferida (substituição). 

 

 

 

2. Sistema português de recursos cíveis 

 

 

A. Sede legal 

 

 

 1. A sede legal integra o Código de Processo Civil e legislação avulsa. 

 No Código deve considerar-se 

 

a. tronco comum a parte referente ao processo declarativo no  Livro III, 

Capítulo VI do (arts. 676º a 782º); 

b. as especialidades para o processo executivo (cf. arts. 922º-A a 922º 

C)  

c. as especialidades e para processos especiais (cf. arts. 955º e 1102º) 

 

2. Na legislação avulsa há varias normas como, por exemplo: 

 

a. Arts. 14º, 42º, 45º e 78º do Decreto-Lei 53/2004, de 18 de Março (Código 

da Insolvência e Recuperação de Empresas)  

b. Art. 35º/2-3 do Decreto-Lei 385/88, de 25 de Outubro (Regime do 

Arrendamento Rural) 

 

• Arts. 150º, 159º, 185º, 188º/4, 206º do Decreto-Lei 314/78, de 27 

de Outubro (Organização Tutelar de Menores) 
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• Art. 29º da Lei nº 31/86, de 29 de Agosto (Lei da Arbitragem 

Voluntária)  e art. 39º n º 4 LAV/2011 

• Art. 123º/1 da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro (Lei de Protecção 

de Crianças e de Jovens em Perigo) 

• Arts. 58º ss, 66º/2 da Lei nº 168/99, de 18 de Setembro (Código 

das Expropriações) 

• Arts. 14º, 42º, 45º e 78º do Decreto-Lei 53/2004, de 18 de Março 

(Código da Insolvência e Recuperação de Empresas)  

 
 

: 

B. Estrutura orgânica do sistema recursal civil 

 

 

1. Recurso para a Relação 

 

2. Recurso para o STJ 

 

3. Recurso para o TC (art. 280º CRP) 

 

4. Os recursos para o TJUE e para o TEDH 

 

 

 

 

C. Classificação 

 

 
1. Até à reforma de 2007/2008 os recursos ordinários eram a apelação, a 

revista e o agravo (cf. art. 676º/ 2). Depois disso, o mesmo nº 2 passou a enunciar que 

são apenas a apelação e a revista. 

Os recursos ordinários eram a revisão e a oposição de terceiro (cf. art. 676º/ 1), 

e desde a reforma é o recurso de revisão e o recurso para uniformização de 

jurisprudência. 
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2. O legislador português optou de um modo geral pelo modelo do recurso de 

reponderação. Em especial, no que toca à apelação e à revista, tem-se entendido que 

os recursos visam modificar decisões e não criar soluções sobre matéria nova 17 

Contudo, em matéria de apelação há duas atenuações ao princípio da revisão 

ou reponderação quando admite: 

 

a. apresentação em 2ª instância de “documento novos superveniente e 

que, por si só, seja suficiente para destruir a prova em que a decisão 

[sobre a matéria de facto] assentou” na 1ª instância - art. 712º/ 1, c)); 

b.  junção de documentos com as alegações, nos termos do art. 524º, ou 

cuja junção sé se torne necessária em virtude do julgamento proferido 

em 1ª instância; 

c. alteração ou ampliação em 2ª instância do pedido e da causa de pedir 

por acordo das partes, “salvo se a alteração ou ampliação perturbar 

inconvenientemente a instrução, discussão e julgamento do pleito” (art. 

272º) 

 

 

3. Finalmente, ensinam CASTRO MENDES  e RIBEIRO MENDES que no 

processo civil português, predominam os recursos substitutivos.  

 Desvios no sentido cassatório  são:  

 

a. na apelação, em matéria de facto, a possibilidade de anulação da decisão do 

colectivo com repetição do julgamento, em certos casos (cf. art. 712º/ 4); 

b. na revista, o disposto nos arts. 729º/ 3, 730º e 731º/ 2; 

 

 

 Desvios no sentido intermédio  são:  

 

a. na revista, o disposto no art. 730º/ 1: no caso do art. 729º/ 3 o Supremo, 

depois de definir o direito aplicável  manda julgar novamente a causa 

(cassação) em harmonia com essa decisão de direito (substituição); 

b. nos recursos de constitucionalidade, em sede de fiscalização concreta em 

que o tribunal constitucional fixa definitivamente a decisão em matéria de 

                                                 
17 Neste sentido, STJ 15-Abr1993 (CJ 18/2, 62) 
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constitucionalidade (substituição), a ser observada pelo tribunal inferior na 

reforma da decisão (cassação) - art. 80º/s 1 e 2 LTC. 

 

 

D. Recursos fora do processo civil: penal, laboral, administrativo e fiscal 

 

 1. Os tribunais do trabalho integram-se na ordem dos tribunais judiciais, 

enquanto tribunais de competência especializada. Por isso é que as Relações e o 

Supremo têm secções especializadas em matéria laboral (Secções Sociais).     

 O Código de Processo de Trabalho estabelece uma regulamentação dos 

recursos decalcada dos recursos em processo civil, acolhendo-se todas as espécies de 

recursos, ordinários e extraordinários,neste consagrados. É claro que há especialidades.  

Nela avultam as especialidades constantes dos arts. 79º a 87º CPT e o valor 

subsidiário do regime dos recursos cíveis – art. 1º/2-a) CPT  

 

2. Em processo penal há a considerar as especialidades constantes dos arts. 

399º a 466º CPP e o valor subsidiário residual do regime dos recursos cíveis, 

compatíveis com o processo penal  – art. 4º CPP 

Segundo RIBEIRO MENDES, começando pelos recursos ordinários, dos 

“acórdãos, das sentenças e dos despachos cuja irrecorribilidade não estiver prevista por 

lei”, nos termos do art. 399º do Código de Processo Penal (1987), é permitido recorrer. 

Assim, por exemplo, são irrecorríveis os despachos de mero expediente, as decisões 

que ordenem actos dependentes da livre resolução do tribunal (é igual ao processo 

civil), as decisões dadas em processo sumaríssimo, o despacho de pronúncia. Há, 

quanto aos requisitos de recorribilidade, um aspecto semelhante ao processo civil: “o 

recurso da parte da sentença relativa à indemnização civil é admissível desde que a 

decisão impugnada seja desfavorável para o recorrente em valor superior a metade da 

alçada do tribunal recorrido - regra da sucumbência, prevista no art. 678º/ 1.  

 Se o processo corre perante juiz singular, as sentenças de primeira instância são 

impugnáveis por recurso interposto para a Relação (art. 427º CPP); dos acórdãos 

proferidos pelo tribunal colectivo ou pelo tribunal de júri recorre-se per saltum  

directamente para o Supremo Tribunal de Justiça (art. 432º, b) e c)). Mas enquanto a 

Relação conhece de facto e de direito, o Supremos só reexamina a matéria de direito 

(art. 433º CPP; cfr., contudo, ver o art. 410º/s 2 e 3 CPP) 

Recursos posteriores ao trânsito da decisão são  
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a. o recurso de fixação de jurisprudência (arts. 437º e ss.CPP): é inspirado 

para o anterior recurso para o tribunal pleno e tem lugar quando o 

Supremo profira, no domínio da mesma legislação, “dois acórdãos que, 

relativamente à mesma questão de direito, assentem em soluções 

opostas” (art. 437º/ 1 CPP), ou quando a Relação proferir acórdão que 

esteja em oposição com outro, da mesma ou diferente Relação, e dele 

não for admissível recurso ordinário (437º/ 2 CPP)); contudo a 

jurisprudência objecto de fixação não tem valor obrigatório geral como os 

assentos do Supremo Tribunal de Justiça; 

b. o recurso de revisão (arts. 449º a 466º): visa reabrir a sentença quando 

se verifiquem os pressupostos previstos no art. 449º/ 1 CPP, coerente 

com o art. 26º/ 6 CRP. 

 

3. Para o processo administrativo e fiscal diremos que os tribunais 

administrativos e fiscais constituem uma ordem própria regulada no Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais (Lei nº 13/2002, de 19 de Fevereiro), contendo os 

seguintes tribunais 

 

a) SupremoTribunal Administrativo;  

b) Tribunais centrais administrativos;  

c) Os tribunais administrativos de círculo e os tribunais tributários. 

 

Quanto aos recursos remete-se , de igual modo, para o Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos ( Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro), maxime os arts. 140º 

ss. 
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TÍTULO I. INTRODUÇÃO 

 

 

CAPÍTULO I. PRESSUPOSTOS 

 
 

§ 6º Regime geral 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 
 

 

 

I. Personalidade e capacidade 

 

 

1. A personalidade e a capacidade para recorrer apuram-se nos termos gerais dos  

arts. 5º a 25º. 

 

2. Claro que, em princípio, como o recurso é colocado por uma parte esses 

pressupostos já terão sido apreciados pelo juiz — em despacho liminar, pré-saneador, 

saneador ou em sentença  mas não necessariamente com força de caso julgado formal 

— isso só sucede com questões concretamente apreciadas, nos termos do art. 510º/3. 

Por isso o que se podem colocar são problemas de falta superveniente de personalidade 

ou de capacidade.  

 

3. Diferente será se for um terceiro a recorrer, caso em que o despacho de admissão 

previsto no art. 687º/ 3 terá de pronunciar ainda que de modo genérico sobre os 

mesmos pressupostos.  

 

 

II. Patrocínio judiciário 
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 1. Relativamente ao patrocínio, este é em qualquer caso exigível na fase do 

recurso — art. 32º/ 1, als. c)  —  valendo, na sua falta, o art. 33º.  

 

“Se a parte não constituir advogado, sendo obrigatória a 

constituição, o tribunal, oficiosamente ou a requerimento da 

parte contrária, fá-la-á notificar para o constituir dentro de 

prazo certo, sob pena de o réu ser absolvido da instância, de não 

ter seguimento o recurso ou de ficar sem efeito a defesa”. 

 

 

2. Por regra, não é necessário mandato especial para recorrer, pois segundo o 

art. 36º, nº 1 

 

“o  mandato atribui poderes ao mandatário para representar a 

parte em todos os actos e termos do processo principal e 

respectivos incidentes, mesmo perante os tribunais superiores” 

 

mas assim já não sucede com os recursos extraordinários. 

 

 

3. Tratando-se de ausentes, incapazes e incertos, que não possam ser 

representados pelo Ministério público, a regra geral do art. 698º/ 1 estatui que  o juiz, no 

despacho em que defira o requerimento de recurso, “solicita ao Conselho Distrital da 

Ordem dos Advogados a nomeação de advogado”. 

 

 

III. Competência do tribunal a quo 

 

O tribunal que deve receber o recurso, para os recursos ordinários, apura-se nos 

termos do art. 684-Bº nº 1(= art. 687º): “tribunal que proferiu a decisão recorrida”.  

Nos recursos extraordinários é competente para receber o requerimento o apenas o 

tribunal onde estiver o processo em que foi proferida a decisão a rever ou a ser 

impugnada em oposição de terceiro (art. 772º/1 e778º/ 2, segunda parte). 
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§ 6º Legitimidade para recorrer 

 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 
 

I. Questão prévia: o interesse processual 

 

 

II. Legitimidade singular 

 

 

A. Parte principal 

 

 
1. Para CASTRO MENDES / RIBEIRO MENDES a legitimidade é referido no  

art.685º-C, nº 2 al. a) (= art. 687º/ 3), enquanto “as condições necessárias para 

recorrer 

 Da leitura do art. 680º decorre que têm legitimidade para interpor recurso: 

 

a. as partes principais, que tenham ficado vencidas (nº 1); 

b. as partes acessórias, que sejam directa e efectivamente prejudicadas 

pela decisão (nº 2); 

c. os terceiros que sejam directa e efectivamente prejudicados pela 

decisão (nº 2); 

d. os terceiros  nas condições exigidas no nº 3 do mesmo art. 680º em 

sede de revisão de sentença. 

 

2. A parte principal que tenha ficado vencida é para CASTRO MENDES / 

TEIXEIRA DE SOUSA / LEBRE DE FREITAS- RIBEIRO MENDES a parte afectada 

objectivamente pela decisão, i.é, que não obteve a decisão mais favorável possível aos 

seus interesses, independentemente do seus comportamento em tribunal. É pois uma 

aferição objectiva de legitimidade 18. 

                                                 
18 Sobre a legitimidade do MP como parte principal cf. art. 5º/1 L 47/86, de 15 de Outubro. 
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A legitimidade para recorrer nada tem a ver com a atitude assumida pela parte, 

nomeadamente com a circunstancia de se haver objectivamente batido pela solução 

contrária.  

Assim, o réu que não alegou ilegitimidade pode, ainda assim, recorrer do 

despacho saneador ou da sentença  que considera as partes legítimas - este caso terá 

de alegar que o tribunal não conheceu oficiosamente do vício quando o deveria ter feito.  

Também a parte condenada à revelia não fica por isso privada de recorrer; a 

parte que confessa o pedido pode recorrer da sentença de homologação. 

 

3. Todavia ALBERTO DOS REIS / RIBEIRO MENDES concordando no 

essencial com esta posição, não são, porém tão radicais, defendendo que, em casos 

extremos, se deve ter em conta a posição contrária expressa pela parte. Isto em razão 

do princípio dispositivo. 

 

Exemplo: o réu que foi absolvido da instância e não do pedido, não terá legitimidade 

para recorrer se excepcionou a ilegitimidade a título principal - e a obteve - apesar de, 

subsidiariamente, requerer a absolvição do pedido.  

 

Em contrapartida, se o autor formulou um pedido principal e um subsidiário, 

entende-se que tem legitimidade para recorrer, se o réu vier a ser condenado apenas no 

pedido subsidiário.  

 

3. Em qualquer caso, a parte processualmente ilegítima pode interpor recurso 19. 

 

4. Como se apura esse prejuízo ou vencimento?   

Em primeiro lugar, a jurisprudência tem dito que só pode recorrer quem, sendo 

parte principal na causa, tenha ficado vencido, no sentido de prejudicado com a decisão 

(artigo 680 do Codigo de Processo Civil)20. Isso pode suceder porque  

 

a. houve decaimento total ou parcial da parte : condenação total ou parcial 

para o réu, improcedência total ou parcial (procedência parcial) para o 

autor; 

 

Exemplo: Nos termos do disposto no artigo 680 do Código de Processo Civil, tem 

legitimidade para interpor recurso de agravo de um despacho que, após a fase dos 

                                                 
19 STJ 03-Fev-1999 (LEMOS TRIUNFANTE). 
20 STJ 23-Abr-/91 (VASSANTA TAMBÁ). 



 35 

articulados e a audiência preparatória, em vez de ser proferido o despacho saneador, 

ordena que as partes legalizem documentos de proveniência estrangeira, os réus que, 

além de terem sido (como os autores) destinatários do despacho recorrido, alegaram 

sofrer efectivo prejuízo com a dilação do processo, em razão de não se proferir o 

despacho saneador 21 

 

b. parte não obtém a melhor solução possível (v.g., o autor obtém 

condenação em pedido subsidiário e não no pedido principal; o réu requer 

a absolvição do pedido, mas, por efeito de excepção dilatória procedente, 

é absolvido da instância. 

 

Em segundo lugar, o prejuízo deve ser apreciado por um critério prático e não 

teórico ou académico para a determinação da parte vencida que legitima o seu interesse 

directo na interposição do recurso 22.  

Em terceiro lugar, a afectação deve aferir-se pela parte decisória da decisão 

(sentença ou despacho) e não pelos respectivos fundamentos - sobre esta cfr., o art. 

659º.  

 

Exemplo: se o autor pede o divórcio ou a anulação de um contrato com base num 

fundamento e obtém provimento com outro fundamento, é parte vencedora ainda. 

 

 

5. Em caso de dúvida sobre a legitimidade do recorrente admite-se o recurso. Tal é a 

melhor jurisprudência 23. 

 

 

B. Parte acessória 

 

 
 1. Partes acessórias são aquelas que intervieram no processo nos termos dos 

arts. 330º a 341º — interveniente acessório provocado (art. 330º), Ministério Público, nos 

casos do art. 334º/1 (cf. art. 5º/4 Lei 47/86, de 15 de Outubro), e  assistentes (art. 335º) 

— e, em geral, sempre que não possam dispor do objecto processual — credores 

reclamantes quanto à própria execução. 

                                                 
21 STJ 5/-Mar-1992 (RUI BRITO). 
22 STJ 14/-Out-1997 (FERNANDO FABIÃO). 
23STJ 15-Nov-1995 (LOUREIRO PIPA): I - Quer o recurso seja autónomo ou independente ou subordinado, só 

tem legitimidade para recorrer a parte vencida. II - Porém, em caso de dúvida, deve-se admitir o recurso. 
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   E mesmo assim temos de distinguir segundo RIBEIRO MENDES 

 
a. Se se limitam a auxiliar a parte principal, como sucede com o assistente 

(art. 337º) só tem legitimidade para recorrer de decisões que o 

prejudiquem de forma directa e efectiva 

b. Se assumem a posição de substituto processual relativamente à parte 

revel (cf.  art. 338º), pois o que conta é a legitimidade da parte 

substituída. 

 

2. Os depositários, proponentes, remidores, preferentes, não são partes  

acessórias, mas terceiros à acção 24. 

 

 

C. Terceiros 

 

1. Os terceiros quando são “directa e efectivamente prejudicadas pela 

decisão”? 

Para  CASTRO MENDES / RIBEIRO MENDES a decisão impugnada não poderá 

ser, em regra, a decisão de mérito: é que, por regra, o caso julgado só produz efeitos 

entre as partes pelo que não pode prejudicar terceiros.   

Portanto, excluem-se os terceiros com interesses indirectos, reflexos ou 

eventuais (LEBRE DE FREITAS- RIBEIRO MENDES). 

 Mas atenção feita por TEIXEIRA DE SOUSA  à excepção expressa prevista pelo 

art. 674º, de o caso julgado afectar terceiros, como o substituto processual, interveniente 

principal, anulação de deliberação social 

 

2. Podem recorrer terceiro que nunca intervieram na causa se o terceiro, 

absolutamente estranho ao processo, pode agravar do despacho que ordene exame na 

sua escrituração, o recurso está aberto não a pessoas que intervenham no processo, 

embora incidentalmente, como também a pessoas que nenhuma intervenção tiveram, 

importando apenas a verificação do prejuízo; v.g. destinatário de uma decisão que 

ordene a entrega de documento em seu poder para ser junto a processo de que não é 

parte (arts. 535º/ 1 e 2 e 537º) 25 

                                                 
24 ANSELMO DE CASTRO, A acção executiva, 61. Contra, ALBERTO DOS REIS, Processo de Execução, I, 204. 
25 ALBERTO DOS REIS/ PALMA CARLOS / LEBRE DE FREITAS-RIBEIRO MENDES. Neste sentido, STJ 21-Nov-

1979 (BMJ 292, 420. Contra, GONÇALVES DIAS, Revista de Justiça, ano 31º, 89; Revista dos Tribunais, ano 

64º, p. 217)] 
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No entanto, nota e bem RIBEIRO MENDES que a experiência mostra que, salvo 

em casos-limite, os terceiros só são directa e efectivamente prejudicados quando têm 

uma qualquer intervenção na acção. Exemplos: os casos de testemunhas, peritos que 

hajam sido condenados numa multa, por acto ou omissão por si praticados. 

 

3. Há ainda a legitimidade especial dos terceiros directa e efectivamente  

prejudicados por um acto simulado entre as partes, sobre o qual assente o litígio. Esses 

têm uma especial legitimidade para interpor recurso de revisão da sentença, por força 

do nº 3 do art. 680º, conjugado com a al. g) do art. 771º ( =  - art. 778º/ 1). 

Nessa categoria de terceiro cabe ainda o incapaz que interveio no processo como 

parte, mas por intermédio de representante legal. 
 

 

 

D. Ministério Público 

 

Há um prejuízo directo e efectivo para os interesses defendidos pelo Ministério 

Público na violação de um preceito de interesse e ordem publica regulador da prova 

documental sobre o estado das pessoas 26. 

 

 

III. Legitimidade plural 

 

 

A. Pluralidade de recorrentes 

 

 1. Segundo RIBEIRO MENDES art. 683º, prevê a situação de pluralidade activa 

potencial de partes no recurso, regulando a extensão subjectiva do recurso, i.e., as 

repercussões que um possível êxito do mesmo possa ter sobre os compartes não 

recorrentes.   

Em tese geral, a solução do problema da extensão subjectiva pode fazer-se 

segundo dois princípios: o princípio da realidade (a eficácia do recurso estende-se a 

todo os compartes vencidos) e o princípio da personalidade (a eficácia do recurso não 

se comunica aos compartes, afectando apenas aquele que interpôs o recurso). 

                                                 
26 STJ 28/2/1978 (HERNÂNI LENCASTRE). 
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  Como se vê, da análise do regime do art. 683º, a lei portuguesa consagra, desde 

o Código de 1939, um equilíbrio entre os dois princípios, com primazia para o princípio 

da realidade.  

 

2. Assim consagra, na lição de RIBEIRO MENDES,  o princípio da realidade 

(extensão dos efeitos do recurso aos compartes não recorrentes) nos casos de  

 

a. litisconsórcio necessário:  o recurso interposto por uma das partes  

            aproveita aos restantes litisconsortes em razão da pré-existência de  

            litisconsórcio necessário (nº 1); 

b. litisconsórcio voluntário: o recurso aproveita aos restantes 

 

� se existir uma relação de dependência de interesses  o recorrente 

e   os restantes (nº 2 / b);   

Para esta exige-se que haja um nexo de prejudicialidade ou 

subordinação entre os ditos interesses — v.g., fiador / garante ou 

sucessor na dívida face ao devedor / garantido / transmitido; assim 

se garante uma solução unitária aplicável a ambos os interesses; 

� se o recorrente e os restante  tiverem sido condenados como 

devedores solidários (solidariedade passiva na obrigação) , em razão 

da força do nexo de  solidariedade, salvo se o recurso, pelos  

fundamentos, respeite apenas à pessoa do recorrente (nº 2/c).  

 

Já consagraria para RIBEIRO MENDES o princípio da personalidade apenas no 

caso de os compartes, na parte em que o interesse seja comum, aderirem  ao recurso, 

também se dá a extensão, mas não automaticamente (nº 2/a). É o que se passa na 

pluralidade de credores solidários recorrentes: se só um dos credores recorrer, o seu 

êxito não se comunica aos outros credores, salvo na parte comum após adesão. 

Contra, CASTRO MENDES defende que neste caso dever-se-ia fraccionar o 

crédito, passando a ser uma dívida conjunta 27. 

 

 3. Portanto a pluralidade de partes na acção em 1ª instância, mesmo que 

necessária, não implica uma simétrica pluralidade de partes. Trata-se mesmo de um 

litisconsórcio voluntário unitário: quem recorrer representa os demais. Por isso, podem 

                                                 
27 NORONHA SILVEIRA, Pluralidade de partes na fase dos recursos em processo civil, p. 53: a solução de 

CASTRO MENDES não tem suporte legal. 
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alguns réus não serem vencidos e, nessa parte, não carecerem de extensão do 

recurso. 

Mas, obviamente, nada impede que todas as partes vencidas recorram - aí não 

é necessária a aplicação do art. 683º/ 1 e 2, als. b) e c) - num mesmo recurso  ou em 

recursos separados; inicialmente, ou após uma adesão, quando  activa. 

 

 

 

B. Pluralidade de recorrentes: mecanismo da adesão 

 

 1. Segundo RIBEIRO MENDES art. 683º, prevê a situação de pluralidade 

activa potencial de partes no recurso. 

A adesão é feita “por meio de requerimento ou de subscrição das alegações do 

recorrente, até ao início dos vistos para julgamento”, segundo o art. 683º/ 3).  

Tem como efeito, o aderente fazer sua a actividade já exercida pelo recorrente ou a 

que ele vier a exercer no futuro – art. 683º/ 4. É, pois, uma posição passiva.  

Feita a adesão, “é lícito ao aderente passar em qualquer momento, à posição de 

recorrente principal mediante exercício de actividade própria; e se o recorrente desistir, 

deve ser notificado da desistência para que possa seguir com o recurso como recorrente 

principal” (art. 683º/ 4). 

 

2. Para RIBEIRO MENDES a verificação da adesão configura a uma pluralidade 

de partes (nos termos da alínea a) do art. 683º/ 1)), ou seja, um litisconsórcio. A adesão 

transforma o aderente num recorrente (discordamos) mas inactivo. 

A nossa posição é a de que a verificação da adesão serve apenas para estender os 

feitos da decisão de recurso, mais nada. Por isso é que, precisamente, aquele AUTOR 

reconhece que a adesão transforma o aderente num recorrente (discordamos) mas 

inactivo.  

O que pode acontecer, como RIBEIRO MENDES nota, é que o aderente, em 

qualquer momento, active, como já vimos,  a sua intervenção no recurso, “passando 

então a haver verdadeira pluralidade de partes no recurso”. 

 

3. O litisconsorte necessário não recorrente carece de aderir ao recurso se quiser 

depois intervir nele, nos termos do art. 683º/4? Efectivamente aquele preceito dispõe 

que é “lícito ao aderente passar, em qualquer momento, à posição de recorrente 

principal, mediante o exercício de actividade própria; e se o recorrente desistir, deve ser 
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notificado da desistência para que possa seguir com o recurso como recorrente 

principal”. 

 Para CASTRO MENDES o litisconsorte tinha de aderir  sendo certo que a 

regulamentação da adesão não exclui o caso do litisconsórcio necessário. Contra, 

ALBERTO DOS REIS / NORONHA SILVEIRA entendem que não 28: o litisconsorte 

necessário pode intervir no recurso pendente em qualquer circunstância, devido ao art. 

29º - há uma única acção com pluralidade de sujeitos - dispensando adesão. 

 

 

C. Pluralidade de recorridos 

 

 

A pluralidade de partes recorridas é possível se tiver havido uma pluralidade de 

vencedores da acção, contra os quais se quer  recorrer (RIBEIRO MENDES). 
Mas a pluralidade de vencedores não implica necessariamente esta decisão; 

importa distinguir. 

Assim, o recorrente pode dirigir o recurso contra todos os titulares da legitimidade 

passiva  (pluralidade de partes recorridas); aí  

o se forem vencedores (recorridos) os autores, o litisconsórcio ou  

coligação activos transformam-se , na fase do recurso, em  

litisconsórcio ou coligação passivos; 

o se forem vencedores (recorridos) os réus, o litisconsórcio ou  

coligação passivos mantém-se , na fase do recurso, como 

litisconsórcio ou coligação passivos; 

o se a pluralidade respeitar a terceiros  beneficiados, nasce uma  

pluralidade de partes (recorridos) do lado passivo do recurso sem 

correspondência na acção principal (caso raro, tratado por NORONHA 

SILVEIRA, ob. cit., pp. 17 e ss). 

 

Ou, ainda,  nos termos do art. 684º/ 1 “é lícito ao recorrente, salvo no caso de 

litisconsórcio necessário, excluir do recurso, no requerimento de interposição, algum ou 

alguns dos vencedores”;  tal faculdade deverá por ele ser exercida logo no requerimento 

de interposição do recurso. Aqui a pluralidade de partes vencedoras (na decisão 

recorrida) não coincide com os efectivamente recorridos. 

 

                                                 
28 Pluralidade cit., 53. 
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III. Legitimidade recíproca 

 

 Há legitimidade recíproca se ambas as partes ficaram vencidas. 

 Como se verá adiante, pode aí ter lugar uma cumulação de recursos opostos por 

cada vencido. 

 

 2. Podem ser recursos independentes. 

Segundo o o art. 682º/ 1 é possível uma cumulação de recursos independentes 

quando “ambas as partes ficam vencidas”,  i.e., a decisão é desfavorável ao autor (ou 

vários autores) e ao réu (ou a vários réus), porque é parcialmente favorável autor 

(quanto ao pedido único ou a alguns dos pedidos cumulados) e parcialmente favorável 

ao réu. Neste caso, ambas partes teriam legitimidade para recorrer nos termos gerais do 

art. 680º/ 1.  

Então, dá-se a cumulação de recursos independentes e principais quando cada 

um dos vencidos interpõe recurso da decisão (na parte em foi vencido) “no prazo e 

nos termos normais” (art. 682º/ 2). 

 

3. Podem ser recursos subordinados.  

Aqui há um recurso dependente de um outro recurso (principal). Há, pois, uma 

pluralidade ou cumulação de recursos.  

Para RIBEIRO MENDES esta pluralidade de recursos não implica por si a 

existência de pluralidade de recorrentes ou de recorridos. Nós pensamos que aqui 

também há uma pluralidade de partes recorrentes, pois há mais do que um recurso, 

deduzidos em separado 

 

 

V. Intervenção de terceiros 

 

 

 

 

§ 7º Recorribilidade 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  
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I. Regra da recorribilidade das decisões judiciais 

 

1. O princípio geral do nosso ordenamento é o da recorribilidade das decisões 

judiciais (cfr., mais uma vez, os arts. 676º/ 1, 666º/s 1 e 3, e 668º/ 3).  São assim, em 

regra,  recorríveis despachos, sentenças, acórdãos (arts. 156º/s 1 a 3),  as resoluções 

proferidas em processo de jurisdição voluntária quando proferidas segundo critérios de 

conveniência ou oportunidade (art. 1411º/ 2) 

 

2. A irrecorribilidade é uma excepção, independentemente do alcance prático dos 

respectivos caso. Acaba, assim, por se traduzir num pressuposto processual e que está 

dependente de três factores 

 

a. Valor da causa conjugado com o valor da sucumbência 

 

b. Inexistência de exclusão legal 

 

c. Inexistência de renúncia à impugnação em geral, e ao recurso em 

especial 

 

 

II. Conjugação do valor da causa com o valor da sucumbência 

 

 

A. Aplicação 

 

1. A alçada de um tribunal é o limite de valor até ao qual esse tribunal julga sem 

recurso. O valor das alçadas dos tribunais de Relação e de 1ª instância encontra-se 

fixado no artigo 24.° da Lei n.°3/99, de 13 de Janeiro, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.°XXXXX. ( art. 24º LOFTJ/2009) 29. 

                                                 
29 Havendo sucessão de leis no tempo, a alçada dos tribunais deve considerar-se regulada pela lei vigente à 

data da propositura da acção, na qual a questão surja. STJ 5-Jul-1987 (DIAS ALVES). 
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Em matéria cível, a alçada dos tribunais da Relação é de € 30 000 e a dos 

tribunais de 1ª instância é de € 5 000 não havendo alçada para a matéria criminal (o que 

aumenta a recorribilidade nestes casos). 

  

2. Ora, decorre do art. 678º/ 1 que :  

 

d. “Só admitem recurso ordinário as causas de valor superior à alçada do 

tribunal de que se recorre...” (valor da causa)30 

 

e. “desde que as decisões impugnadas sejam desfavoráveis para o 

recorrente em valor também superior a metade da alçada desse tribunal 

(valor da sucumbência);  

 

Exemplo: Em causa cujo valor se fixa em 10500000 escudos, é admissível recurso 

para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão da Relação que absolveu o réu da 

instância quanto a um dos pedidos e julgou a acção improcedente na parte restante, 

se a decisão é impugnada na sua globalidade 31. 

 

f. “em caso (...) de fundada dívida acerca do valor da sucumbência, 

atender-se-á somente ao valor da casa”. 

 

 3. Daqui decorre  que não apenas se considera, para efeitos de recorribilidade, o 

valor da causa, mas há uma restrição resultante da sua combinação com o valor da 

sucumbência. Como resultado, a possibilidade de recorrer é afastada nas causas cujo 

valor o legislador considerou não importante.  

 

Exemplo: se acção tem um valor de € 5000 mas o réu é condenado em € 1000, o autor  

pode recorrer pois a acção é-lhe desfavorável em € 4 000  — mais de metade do valor da 

alçada de 1ª instância  (€2500)  — enquanto o réu não pode recorrer pois o valor em que 

foi condenado é inferior a metade da alçada. 

 
 

 

B. Irrelevância do valor 

 

                                                 
30 STJ 27-Mai/1992 (SOUSA MACEDO): “Não admite recurso para o Supremo Tribunal de Justiça a causa cujo 

valor se contém dentro da alçada do Tribunal da Relação”. 
31  STJ 25-Nov- 1992 (DIONÍSIO PINHO). 
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1. Há casos de dispensa deste sub-requisito de recorribilidade sendo  sempre 

admissível recurso. 

O primeiro grupo de dispensa vale para qualquer matéria 

 

a. art. 682º/ 5 para os recursos ditos subordinados: sendo o recurso 

independente admissível o subordinado também o será, mesmo que a 

decisão impugnada seja desfavorável em valor igual ou inferior ao da alçada 

do tribunal de que se recorre. Se a mesma parte tivesse recorrido em 

primeiro lugar sozinha já o seu recurso seria indeferido. 

b.  art. 123º/ 1 �  pode sempre haver recurso da decisão de indeferimento da 

declaração de impedimento requerida por uma das partes; 

c. Art. 234º-A/2 nos casos em que ainda subsiste o despacho liminar  — os 

previstos no art. 234º/ 4 �  garante-se “agravo até à Relação do despacho 

que haja indeferido liminarmente a petição de acção ou de procedimento 

cautelar, cujo valor esteja contido na alçada  dos tribunais de primeira 

instância” 

d.  art. 475, nº 1 �  é sempre admissível recurso do despacho do juiz que 

confirme a recusa de recebimento pela secretaria, independentemente do 

valor da causa. 

 

2. O segundo grupo de dispensa vale para algumas matérias processuais, e está 

previsto no art. 678º nº 2 e 3, onde se determina que é sempre admissível recurso, 

quando, “seja qual for o valor da causa”, se trate de  

 

a. violação de regras de competência absoluta (al. a)32 

b. violação do caso julgado (al a) 33 

c. quando a decisão respeite ao valor da causa, dos incidentes ou dos 

procedimentos cautelares, com o fundamento do recurso de que esse 
                                                 
32 STJ  29-Mai-1991 (ROBERTO VALENTE): I - So é admissivel recurso nas acções de valor superior a alçada 

do tribunal de que se recorre (artigo 678 do Codigo de Processo Civil); mas admitem-se excepções e uma 

delas e discutir-se a excepção da incompetencia absoluta do tribunal. II - Estando em discussão a 

incompetencia absoluta do tribunal e de admitir o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. 
33 STJ 14-Out-1997 (Martins da Costa): “O disposto no artigo 678, n. 2, do Código de Processo Civil, 

abrange a ofensa de simples caso julgado formal, mas o recurso, apenas admissível por esse fundamento, 

fica limitado à apreciação dessa ofensa”; STJ 15-Jun-2005 (Sousa Peixoto:) “1. Em regra, o recurso ordinário 

só é admissível, quando o valor da causa for superior à alçada do tribunal de que se recorre e quando, 

cumulativamente, a decisão impugnada for desfavorável para o recorrente em valor também superior a 

metade da alçada daquele tribunal.2. Aquela regra geral comporta excepções, sendo a ofensa do caso 

julgado uma delas. 3. Neste caso, o recurso é sempre admissível independentemente do valor da causa e da 

sucumbência, mas no requerimento de interposição de recurso o recorrente tem de indicar que recorre com 

esse fundamento. Reafirmando esta admissão legal de recorribilidade STJ 20-Out-1993 (Mora do Vale) 
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valor excede a alçada (al. b) e nº 3 al. a); é aquilo a CASTRO MENDES 

chama de “tutela provisória de aparência”, pois na dúvida sobre o valor de 

um processo, procede-se como se o valor fosse superior ao da alçada do 

tribunal a quo; 

d. decisões proferidas, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma 

questão fundamental de direito, contra jurisprudência uniformizada do 

Supremo Tribunal de Justiça (al. c) 

 

 

3. Finalmente, um terceiro grupo de dispensa refere-se ao próprio objecto da causa , 

e está previsto no art. 678º nº 3, onde se determina que é sempre admissível recurso, 

quando, “seja qual for o valor da causa”, se trate de acções em que se aprecie a 

validade, a subsistência ou a cessação de contratos de arrendamento, com excepção 

dos arrendamentos para habitação não permanente ou para fins especiais transitórios; 

decisões respeitantes ao valor da causa nos procedimentos cautelares, com o 

fundamento de que o seu valor excede a alçada do tribunal de que se recorre. 

 

 

II. Exclusão legal 

 

 

A. Despachos de mero expediente 

 

1. A lei exclui o recurso dos despachos de mero expediente e despachos  

proferidos no uso de poder discricionário (cf. art. 679º). Além disso há previsões legais 

expressas nesse sentido para certas decisões. 

Os despachos de mero expediente, segundo o art. 156º/ 4,  “destinam-se a 

promover  ao andamento regular do processo, sem interferir no conflito de interesses 

entre as partes. Como enuncia o ac. STJ 19-Mar-1992 (TATO MARINHO) os 

despachos de mero expediente são os que se destinam a regular os termos do 

processo, de acordo com a lei, mas que não importam decisão, julgamento, aceitação 

ou reconhecimento do direito para o qual se pediu a tutela judiciária, não criando nem 

cerceando direitos às partes. 

No dizer de ALBERTO DOS REIS / RIBEIRO MENDES são despachos 

“banais” que não põem em causa a situação subjectiva das partes.  

 

2. São os despachos internos, como as ordens dirigidas à secretaria 
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Exemplo: (1) o despacho de desentranhamento da alegação, do requerimento ou da resposta 

apresentado pela parte, por falta de junção ao processo o documento comprovativo do 

pagamento da taxa de justiça inicial ou subsequente e da multa ou da concessão do 

benefício do apoio judiciário (art. 690B/2) não é de mero expediente pois, obviamente, afecta 

a posição da parte respectiva; (2) Não constitui despacho de mero expediente, o despacho 

do juiz que, perante a informação da secretaria, manda notificar o recorrente para pagar o 

remanescente das custas contadas e ainda não depositadas, sob pena de o recurso 

interposto ser julgado deserto 34; (3)  É insusceptivel de formar caso julgado, o despacho da 

Relação que admite o recurso, o qualifica, lhe fixa os efeitos e determina o regime de subida, 

já que tem de ser considerado despacho de mero expediente 35;  (4) É de mero expediente 

um despacho que face a um pedido de um organismo oficial, o manda satisfazer, com a 

informação que o despacho ainda se acha por cumprir 36. 

 

 

   São ainda os despachos que se limitam-se a fixar datas para a prática de actos 

processuais (v.g., arts. 580º/1 e 628º/ 1).  

  

 3. Estes despachos não fazem caso julgado formal (art. 672º, in fine). 
 

4. Resulta daqui que o despacho de citação não é de mero expediente, por isso  

tendo sido impugnável até 1985, só não o sendo actualmente por exclusão legal.  

 

 

B. Despachos proferidos no uso de poder discricionário 

 

CASTRO MENDES ensina que os despachos proferidos no uso legal de um 

poder discricionário  são aqueles cujo conteúdo é determinado pelo juiz livremente, ao 

abrigo de uma norma que lhe confira uma ou mais alternativas de opção, entre as 

quais os juiz deve escolher em seu prudente arbítrio, tendo em atenção os fins do 

processo civil  
 Importante: se não se pode, pois, questionar a conveniência da decisão do juiz, 

diferente é recorrer “com o fundamento de que o condicionalismo de que lei faz decorrer 

o poder discricionário não estava presente (logo esse poder, pura e simplesmente, não 

existiu), (...) de que o exercício que o juiz fez do seu poder é em si ilegal (...)(o juiz saiu 

                                                 
34 STJ 6-Dez1979 (ALVES PINTO) 
35 STJ 6-Mar-1991 (Sousa Macedo) 
36 STJ 19-Mar-1992 (Tato Marinho) 
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das opções que a lei lhe dava), ou ainda com o fundamento de desvio de poder (uso do 

poder discricionário para fim diverso daquele para o qual a lei o prevê” (CASTRO 

MENDES, Direito processual cit., vol. II, 48). 

 

Exemplos: conhecer de questões prejudiciais (art. 97º/ 1), requisitar documentos (art. 

535º), ampliar a base instrutória, até ao encerramento da discussão, nos termos dos arts. 

650º/ 2, al. f) e 264º), inspeccionar pessoas ou coisas determinadas oficiosamente (art. 

612º), inquirir testemunhas não arroladas por sua iniciativa (art. 645º). 

 

 

C. Questão do despacho de aperfeiçoamento 

 

1. No direito anterior à reforma de 1995-1996 fazia-se referência às decisões não 

definitivas a propósito da questão de saber se o despacho de aperfeiçoamento (art. 477º 

da época) era recorrível ou irrecorrível. 

A questão ainda se mantém para os casos em que há despacho liminar —  art. 

234º/ 4 e 812º. 

 

2. Parte da doutrina e da jurisprudência pronunciava-se contra a recorribilididade. 

Assim, para PALMA CARLOS: tal despacho é irrecorrível por se tratar de uma 

decisão proferida no uso legal de um poder discricionário 

Já CASTRO MENDES distinguia: há um poder vinculado do juiz de promoção da 

correcção da petição irregular, o que o leva a proferir o dito despacho; já se a petição é 

deficiente, há um poder discricionário; em ambos os caso. Porém, o despacho, ainda 

assim é irrecorrível porque a decisão não tem um carácter definitivo, destinando-se 

necessariamente a ser substituída por outra ou nela integrada, ou pelo menos pode sê-

lo se as partes o solicitarem. Ora, a lei vai permitir o recurso da decisão substitutiva ou 

absorvente, não da primeira que é irrecorrível 

RIBEIRO MENDES era a favor da irrecorribilidade do despacho de 

aperfeiçoamento, aceitando a explicação dada por CASTRO MENDES e acrescentando 

um outro exemplo de não definitividade - o do art. 653º/ 4 37. 

 

3. A favor da recorribilidade 38 , pronunciaram-se ANSELMO DE CASTRO, LUSO 

SOARES e ANTUNES VARELA 39. Este escrevia que não havendo exclusão legal 

                                                 
37 Neste sentido, STJ 19-Jan-1993 (CJ/STJ I, 1, 64) 
38 Neste sentido :STJ  4/-Nov-1986 (BMJ 361, 495). 
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expressa, deve-se entender que o despacho de aperfeiçoamento é recorrível, nos 

termos gerais . 

A nossa posição pessoal é a de que a solução de irrecorribilidade — cf. art. 508º/ 

6 — que se consagra de 1997 para o despacho pré-saneador convidando as partes a 

suprir irregularidades ou insuficiências (art. 508º) é provavelmente um sinal do legislador 

da irrecorribilidade das decisões provisórias. 

Mas por outro lado as providências cautelares são passíveis de recurso, mas não 

para o Supremo, prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível (art. 387º-

A). Mas isso porque o seu objecto não é o mesmo da acção principal. 

 

 

D. Questão das decisões em jurisdição voluntária 

 

1. Segundo o  art. 1411º as decisões judiciais nos processos de jurisdição 

voluntária chamam-se resoluções, as quais podem ser alteradas no futuro, sem prejuízo 

dos efeitos já produzidos, com fundamento em circunstâncias objectivamente 

supervenientes ou, mesmo, em circunstâncias anteriores à resolução “que não tenham 

sido alegadas por ignorância ou outro motivo ponderoso”.  

Estas resoluções não eram tradicionalmente passíveis de recurso para o Supremo 

Tribunal de Justiça (1411º/ 2), proibição legal que gerava entendimentos contraditórios. 

 

2. Para ALBERTO DOS REIS tratar-se-ia de uma exclusão absoluta de recurso 

para o Supremo, enquanto para PALMA CARLOS Poderia haver recurso até ao  

Supremo, nos termos do art. 678º/ 2 —  violação de normas de competência absoluta ou 

ofensa de caso julgado. 

Nesta base, a jurisprudência mais recente tende a acolher a distinção implícita no 

assento entre 

 

a. resoluções proferidas segundo juízos de equidade ou outros �  irrecorríveis; 

b. resoluções proferidas segundo critérios de legalidade estrita � recorríveis  

nos termos do art. 764º, i.é em caso de conflito de jurisprudência em que se 

permita recurso para o pleno; não é possível recurso mesmo nos casos do 

art. 678º. 

 

 

                                                                                                                                               
39 Respectivamente em: Direito Processual Civil Declarativo, III, 204-205, Processo Civil de Declaração,  605 

e  Manual de Processo Civil, 264, nota 2. 
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3. A Reforma de 1995-1996 veio estabelecer no novo art. 1411º/ 2 algo desta 

posição: “Das resoluções proferidas segundo critérios de conveniência ou 

oportunidade não é admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça”, sendo 

pois possível quando o fundamento seja critério de legalidade40. 

 

 

 

 

E. Previsões legais avulsas 

 

 

Meros exemplos: 

 

a. art. 111º/4 (limitação do recurso até à Relação, no incidente da incompetência 

relativa);  

b. art. 572º/3 (decisões sobre impedimentos, escusas e recusas na prova 

pericial); 

c. art. 687º/4 (despacho que admite um recurso); 

d. art. 510º/ 4 (despacho saneador que, por falta de elementos, relegue para a 

sentença final a decisão de  matéria que lhe cumpra conhecer) 41. 

e. Arbitragem institucionalizada  raramente se admite a possibilidade de recursos 

nos estatutos ou nos regulamentos internos dessas instituições, a que as 

partes voluntária ou necessariamente hajam submetido o pleito — cf. art. 38º 

Lei 31/86 e DL 425/86, de 27 de Dezembro; 

f. arbitragem internacional: a respectiva decisão não é recorrível, “salvo se as 

partes tiverem acordado a possibilidade de recurso e regulado os seus termos” 

— art. 34º Lei 31/86. 

 

 

III. Renúncia ao recurso 

 

                                                 
40  Assento 6-Abr-1964 (BMJ 228, 146: “Nos processos de jurisdição voluntária em que se faça interpretação 

e aplicação de preceitos legais em relação a determinadas questões de direito, as respectivas decisões são 

recorríveis para o tribunal pleno, nos termos do art. 764º CPC”.   
41 STJ 3-Nov-1994 (OLIVEIRA BRANQUINHO): “Nos termos do artigo 510, n. 5 do C.P.C., o despacho 

saneador é incorrível apenas enquanto se abstiver de conhecer, por falta de elementos para tal, explícita ou 

implicitamente invocada, de qualquer das questões de que, aliás devesse conhecer, diferindo o 

conhecimento para a sentença final”. 
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A. Admissibilidade 

a.  

b. O art. 681º nº 1 dita que é lícito às partes renunciar aos recursos; mas a  

c. renúncia antecipada só produz efeito se provier de ambas as partes.  

Para ALBERTO DOS REIS é admissível a renúncia ao recurso mesmo quanto a 

direitos indisponíveis. A ser assim não valem as regras que vigoram na revelia (cf. art. 

485º al. c)) e na falta de impugnação (cf. art. 490º nº 2). 

 

 

B. Modalidades e formas 

 

 1. É possível a renúncia antecipada, ou seja anterior à notificação da 

decisão recorrenda. Por isso mesmo, pode mesmo ser feita mesmo antes da 

acção, em cláusula contratual. Uma vez eficaz segue o regime dos negócios 

jurídicos: não pode ser revogada, sem prejuizo de vícios de vontade. 

Tem de ser  bilateral, v.g., numa cláusula contratual ou, em alternativa, bastará 

produção de duas declarações unilaterais de vontade (cf. art. 681º nº 1 in fine) 42 

Deve ainda ser expressa, mas discute-se se  poderá ser esta renúncia 

antecipada, tácita? No caso do art. 29º/ 2 Lei 31/86, seguramente que sim: “a 

autorização dada aos árbitros para julgarem segundo a equidade envolve a renúncia aos 

recursos” 

 

 

 2. A renúncia posterior tanto pode provir apenas de um só dos vencidos, como 

ser bilateral. 

 Por outro lado, ela pode ser expressa (cfr., art. 217º/ 1 CC) ou ser tácita. 

Sendo expressa, basta o simples requerimento (art. 681 n. 5 do CPC) e 

independentemente da anuência da parte contrária, que não tem assim que ser 

previamente notificada para se pronunciar sobre tal pretensão 43. Sendo bilateral pode 

esse requerimento vir assinado por ambas as partes. 

 A renúncia tácita ocorre quando tenha lugar a aceitação da decisão que tiver 

sido proferida (cfr., o art. 681º/ 2) ou quando deriva da prática de qualquer facto 

                                                 
42 STJ 22-Fev-1994 (PAIS DE SOUSA): a renúncia antecipada tem de ser expressa e provinda de ambas as 

partes. 
43 STJ 2-Mai-1987 (MELO FRANCO); STJ 28-Jan-1999 (HERCULANO NAMORA). 
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inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer  ― v.g. o pagamento pelo 

condenado da quantia do pedido, sem reserva). A aceitação da decisão só tem lugar 

depois desta ter sido proferida, por isso não vale como renúncia antecipada uma 

simples declaração das partes a concordar com uma opinião do tribunal e constando 

da acta como tendo sido proferida antes do despacho que corporiza a decisão deste 

último.44 

 

3. Julgada válida a desistência do recurso, extingue-se a respectiva relação 

jurídica processual  45 

 

4. Este regime  não é aplicável ao Ministério Público (cf. art. 681º nº 4). 

 

 

 

C. Vícios de vontade 

 

 A renúncia ao recurso é um negócio jurídico processual. Por isso só pode ser 

posta em causa se enfermar de um dos vícios de vontade enunciados por lei, tal como 

o erro, o dolo ou a coação física ou moral 46. 

 

 

 

 

§ 8º Competência do tribunal ad quem 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

I. Competência para os recursos de decisões de 1ª instância 

 

 

                                                 
44 STJ 22-Fev-1994 (PAIS DE SOUSA 
45 STJ 2-Mai-1987 (MELO FRANCO). 
46 STJ 30-Set-1999 (HERCULANO NAMORA). 
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1. No art. 88º determina-se que os recursos devem ser interpostos para o 

tribunal a que está hierarquicamente subordinado aquele de que se recorre. 

No ar. 16º LOFTJ = art. 17º LOFTJ/08  há 3 categorias de tribunais judiciais: 

tribunais de 1ª instância, tribunais de 2ª instância (Relações) e Supremo Tribunal de 

Justiça. 

 

     2. O tribunal competente para conhecer de recursos de decisões proferidas em 

1ª instância é o Tribunal da Relação. É isso que se enuncia no art. 71º nº2 CPC. 

 A excepção é a do recurso per saltum do art. 725º em que o recurso de 

apelação é enviado ao STJ (cf. art. 72º nº 2 in fine). 

 

3.  Na LOFTJ/99 determina-se no seu art. 47º/1 (= art. 56º nº 2 LOFTJ/2008) 

que em cada distrito judicial há um ou mais tribunais da Relação e o art. 56/1-a) (= art. 

66º al. a) LOFTJ/2008) prevê como primeira competência da Relação julgar os 

recursos. 

 

4. As Relações são 6, conforme o mapa V anexo ao Reg LOFTJ): Relação de 

Coimbra, Évora, Faro, Guimarães 47, Lisboa e Porto. Foi o art. 41º Reg. LOFTJ que 

criou as Relações de Faro e de Guimarães, mas a de Faro nunca chegou a ser 

instalada. 

Na nova LOFTJ preveêm-se, 5 distritos e, conforme o mapa I anexo, 5 

relações, estando Guimarães no distrito judicial do Norte. Isto não impede a sua 

manutenção, atento o art. 20º LOFTJ/08 (desdobramento dos tribunais da 

Relação) e à não revogação do Decreto-Lei nº 339/2001, de 27 de Dezembro. Por 

outro lado, a “competência territorial dos tribunais da Relação, tal como definida 

do RegLOFTJ  (Decreto -Lei n.º 186 -A/99, de 31 de Maio), mantém -se em vigor 

até 31 de Agosto de 2010” (art. 174º). 

As Relações têm, em regra, competência sobre o distrito judicial , mas pode 

estar restringida a uma área menor que a do círculo judicial (art. 21º, ns.º 1 e 2 LOFT = 

art. 28º, nºs 2 e 3; art. 2º, n.º 2 Reg. LOFTJ e mapa V anexo ao Reg. LOFTJ) e 

designam-se pelo nome da sede do município em que se encontrem instaladas (art. 

16º, n.º 2 LOFTJ = art. 17º, nº 2 LOFTJ/08). 

Na Lei velha as Relações estão estruturadas em secções cível, penal e social 

(art. 51º, n.º 1 LOFTJ), podendo funcionar em plenário (artºs 51.º e 55.º LOFTJ Na Lei 

nova as Relações estão estruturadas em secções cível, penal, social,  de família 

                                                 
47 Instalado a partir de 2 de Abril de 

2002, pelo Decreto-Lei n.º 339/2001de 27 de Dezembro 
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e menores e de comércio e propriedade intelectual  (art. 57º, n.º 1 LOFTJ/08). 

Contudo, segundo o nº 2  do art. 57ºLOFTJ/08 a “existência das secções social, 

de família e menores, de comércio e de propriedade intelectual depende do 

volume ou da complexidade do serviço”. Se não existirem estas secções caberá 

ao “tribunal da Relação da sede do distrito judicial ou, consoante os casos, do 

distrito mais próximo, onde existam tais secções, julgar os recursos das 

decisões nas respectivas matérias” (nº 3 do mesmo artigo. 

A competência do plenário de cada uma das Relações é a que consta do artº 

55.º LOFTJ = art. 65º LOFTJ/08) e a competência de cada uma das suas secções é a 

que se encontra estabelecida no artº 56.º LOFTJ = art. 66 LOFTJ/08. 

 

 5. Nos casos excepcionais em que o tribunal de 1ª instância é a Relação (cf. 

XXX) então o tribunal competente para apreciar, em secção, o respectivo recurso é o 

STJ (cf. art. 36º/1-a) LOFTJ/99). 

 

6. Nos casos excepcionais em que o tribunal de 1ª instância é o próprio STJ 

então importa distinguir. 

 Se a decisão de 1º instãncia for de uma secção do STJ (cf. art. 36º al. c)) então 

o recurso é julgado no pleno das secções ex vi art. 35º LOFTJ. 

Se a decisão de 1º instãncia for do pleno de secções criminais o STJ (cf. art. 35º 

nº 1 al. a)) então o recurso é julgado no plenário das secções ex vi art. 33º al. a)  

LOFTJ 

 

 

II. Competência para os recursos de decisões de 2ª instância 

 

 

1. Novamente o art. 88º determina que os recursos devem ser interpostos para 

o tribunal a que está hierarquicamente subordinado aquele de que se recorre. 

 

     2. O tribunal competente para conhecer de recursos de decisões proferidas em 

2ª instância é o STJ. É isso que se enuncia no art. 72º nº2 CPC. 

O Supremo Tribunal de Justiça 48é o órgão superior na hierarquia dos tribunais 

judiciais (artº 210.º, n.º 1; artº 25.º, n.º 1, LOFTJ = art. 32º, nº 1 LOFTJ), tem 

competência sobre todo o território (art. 21º, n.º 1 LOFTJ = art. 28º, nº 1 LOFTJ/08) e 

                                                 
48 Criado pelo artº 4.º Dec. n.º 24 de 16/5/1832 
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sede em Lisboa (art. 25º, n.º 2 LOFTJ = art. 32º, nº 2 LOFTJ/08 e 2º, n.º 1 Reg. 

LOFTJ). 

 O Supremo Tribunal de Justiça pode funcionar em plenário, em pleno das 

secções especializadas ou por secções (artº 28.º, n.º 1, LOFTJ = art. 35º, nº 1 

LOFT/08; cfr. artº 211.º, n.º 4, CRP). O Supremo Tribunal de Justiça compreende 

secções em matéria cível, em matéria penal e em matéria social (artº 27.º, n.º 1, 

LOFTJ = art. 34º, nº 1 LOFT/08), havendo ainda uma secção com competência para o 

julgamento dos recursos das deliberações do Conselho Superior da Magistratura (artº 

27.º, n.º 2, LOFTJ = art. 35º, nº 2 LOFT/08). 

 A competência do plenário encontra-se definida no artº 33.º LOFTJ = art. 41º 

LOFT/08, a do pleno das secções no artº 35.º LOFTJ = art. 43º LOFT/08  e a das 

secções no artº 36.º LOFT = art. 44º LOFT/08. 

 

 3. O pleno das secções conhece das causas do art. 35º als. b) e c): “Julgar os 

recursos de decisões proferidas em primeira instância pelas secções” e “ Uniformizar a 

jurisprudência, nos termos da lei de processo”.. 

 O plenário das secções tem competência para “Julgar os recursos de decisões 

proferidas pelo pleno das secções criminais” (art. 33º al. a) 

 As secções conhecem dos recursos que não sejam da competência do pleno 

das secções especializadas (cf. art. 36º al. a) LOFTJ/99). 

 

 

 

III. Tribunal de Conflitos 

 

Até ao DL 303/2007 de 24 de Agosto. O recurso do tribunal de conflitos (cf. art. 

116º CPC) é julgado nas secções da Relação: art. 56/1-d)LOFT ou em plenário  

hierarquia: art. 55/a LOFTJ ou julgado nas secções do STJ o: art. 36/1-e)LOFT ou em 

pleno de secções (cf. art. 35º nº 2 LOFTJ/99) ou em plenário (cf: art. 33/b LOFT). 

Desde então vale o regime dos arts. 116º a 121º CPC. 

 

 

IV. Inadmissibilidade de pactos de competência recursal 

 

Desde a Reforma de 1995/1996 que não é possível a celebração de pactos  
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de competência, mesmos nos termos restritos do art. 100º, já que este exclui, in fine, da 

possibilidade de pactos a competência convencional territorial nos casos a que se refere 

o art. 110º, em cujo nº 1, al. a) se inclui precisamente o art. 88º. 

 

 

 

 

§ 9º Regime da falta de pressupostos processuais 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

I. Momento do conhecimento 

 

 

1. A falta do pressuposto processual será arguida, em regra, nas alegações de  

recurso.  

Contudo, o prazo para a arguição da incompetência relativa do tribunal de recurso é 

de 10 dias, a contar da primeira notificação que for feita ao recorrido ou da primeira 

intervenção que ele tiver no processo (art. 114º/ 2) 

 

2. Como veremos os pressupostos processuais podem ser apreciados no despacho 

de recebimento — art. 687º/3 — e  no despacho liminar do juiz-relator – art. 700º + 701º 

+ 704º. 

 

 

II. Falta do pressuposto 

 

 

Se houver falta de pressupostos processuais, nos termos gerais dos arts. 265º/ 2, 

conjugado com o art. 234ºA/1, o juiz proferirá 

 

a. Despacho de aperfeiçoamento, se forem sanáveis — falta de patrocínio 

judiciário (cf. art. 33º) 
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b. Despacho de indeferimento liminar, se forem insanáveis — falta de 

personalidade, ineptidão, incompetência absoluta do tribunal a quo ou do 

tribunal ad quem  

c. Despacho de remessa — incompetência relativa, i.e., territorial, seja quanto ao  

tribunal  a quo, seja quanto ao tribunal ad quem (nos termos gerais dos arts. 

108º ss, com as especialidades do art. 114º/ 2, para o tribunal ad quem) 
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CAPÍTULO II. OBJECTO 

 
 

§ 10º Constituição 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

 

I. Elementos 

 

1. Na doutrina de TEIXEIRA DE SOUSA o “objecto do recurso é constituído por 

um pedido e um fundamento. O pedido consiste na solicitação de revogação da 

decisão impugnada e o fundamento na invocação de um vício de procedimento (error 

in procedendo) ou no julgamento (error in iudicando) 

 

 

 

II. Dedução 

 

 O pedido e os fundamento, no corpo das alegações, devem ser deduzidos no 

requerimento de interposição de recurso (cf. art. 685º-A nº 1). 

 

 

 

III. Factos e pedidos novos  

 

 1. Os recursos só se referem à decisão de 1ª instãncia e aos factos 

conhecidos até ao encerramento de 1ª instância (cf. art. 506º nº 3 al. c)). Também só 

referem ao que foi pedido nessa 1ª instância: não podem ser deduzidos novos pedidos 

na fase recursal. 
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No caso dos factos, se eles eram conhecidos mas não foram trazidos pelas 

partes até esse momento não podem sê-lo na instância recursal. Estes factos apenas 

podiam ter sido alegados na 1ª instância.. 

 

2. Em conclusão: os recursos não têm por função criar  decisões sobre matéria 

nova, sendo o seu âmbito delimitado pelo conteúdo da decisão recorrida.  

Para a formação desta  decisão concorreu, por sua vez, apenas a matéria 

oportunamente alegada nos articulados da acção. Há aqui, pois, uma preclusão 

temporal 49. 

 

 

3. A excepção é a decorrente de na instância recursal haver acordo das partes  

na alteração do pedido ou da causa de pedir (cf. art. 272º). 

Outra excepção são os factos de conhecimento oficioso e funcional e os 

notórios (cf. art. 514º)  

 

 

 

III. Factos  supervenientes 

 

                                                 
49 STJ 19/7/1977 (Bruto da Costa): III - No recurso, em princípio, não se podem conhecer questões novasnão se podem conhecer questões novasnão se podem conhecer questões novasnão se podem conhecer questões novas, 

mas apenas apreciar e decidir as questões resolvidas nos tribunais recorridos. 

STJ 27/9/1990 (Cabral de Andrade: STJ 27/9/1990 (Cabral de Andrade: STJ 27/9/1990 (Cabral de Andrade: STJ 27/9/1990 (Cabral de Andrade: Na apreciação de um recurso, a função do julgador circunscreve-se a 

decisão recorrida, não sendo licito conhecer de questões novasnão sendo licito conhecer de questões novasnão sendo licito conhecer de questões novasnão sendo licito conhecer de questões novas suscitadas nas alegações de recurso 

STJ 31/10/1991 (Sampaio da Silva) Os recursos são meios de impugnação de decisões judiciais, visando 

apreciar o julgado e não criar decisão sobre matéria nova. 

27/09/90 (Cabral de Andrade) Na apreciação de um recurso, a função do julgador circunscreve-se a decisão 

recorrida, não sendo licito conhecer de questões novasnão sendo licito conhecer de questões novasnão sendo licito conhecer de questões novasnão sendo licito conhecer de questões novas suscitadas nas alegações de recurso. 

STJ 25/2/1993 (Zeferino Faria) STJ 25/2/1993 (Zeferino Faria) STJ 25/2/1993 (Zeferino Faria) STJ 25/2/1993 (Zeferino Faria) Os tribunais superiores só podem conhecer de temas decididos ou discutidos 

nos tribunais recorridos, pois que os recursos são meios de obter a reforma das decisões recorridas e não não não não 

meios de criar decisões sobre matéria novameios de criar decisões sobre matéria novameios de criar decisões sobre matéria novameios de criar decisões sobre matéria nova. 

STJ 29/2/1996 (Figueiredo de Sousa) Os recursos têm por finalidade impugnar as decisões judiciais, não 

podendo ser usados como vias jurisdicionais para alcançar decisões novas, i.e., sobre questões não 

suscitadas na contestação e não apreciadas na decisão recorrida. 

STJ 30/4/1996 (Ramiro Vidigal) STJ 30/4/1996 (Ramiro Vidigal) STJ 30/4/1996 (Ramiro Vidigal) STJ 30/4/1996 (Ramiro Vidigal) Os recursos constituem meio de impugnação das sentenças e acórdãos dos 

tribunais inferiores, destinados ao seu reexame, e não de apreciação de questões novasnão de apreciação de questões novasnão de apreciação de questões novasnão de apreciação de questões novas. 

STJ 3/2/1999 (Noronha do Nascimento) I - Os recursos visam a reapreciação de questões já decididas pelo 

tribunal recorrido e não a criar decisões sobre matéria nova não oportunamente alegada nos articulados da 

acção. 

STJ 20/6/2000 (Lemos Triunfante)STJ 20/6/2000 (Lemos Triunfante)STJ 20/6/2000 (Lemos Triunfante)STJ 20/6/2000 (Lemos Triunfante)    

V- O objecto dos recursos são as decisões judicias, e visam a legalidade, ou ilegalidade das mesmas, não se não se não se não se 

destinando, contudo a criar soluções para "questões novas"destinando, contudo a criar soluções para "questões novas"destinando, contudo a criar soluções para "questões novas"destinando, contudo a criar soluções para "questões novas", não apreciadas no Tribunal "a quo", no âmbito 

do artigo 690, do CPC. 

No mesmo sentido No mesmo sentido No mesmo sentido No mesmo sentido STJ 26/06/91 (Jorge Vasconcelos) STJ 19/19/99 (Lemos Triunfante)    
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A. Matéria recursal 

 

Factos supervenientes são os conhecidos ou ocorridos depois do 

encerramento da discussão em 1ª instâcia. Estes factos não podiam ter sido alegados 

na 1ª instância.  

Entende-se que, por isso, podem ser consideradas alterações supervenientes 

dos pressupostos processuais tanto aos da  1ª instância (i.e, até à data da sentença)  

como já depois na pendência do recurso 

 

Exemplo: dissolução da parte que seja pessoa colectiva, interdição posterior, erc. 

 

 Mais ainda se o objecto do recurso é mesmo a existência/não existência de um 

pressuposto processual. 

 

 Exemplo: apelação da sentença que absolveu o réu por ilegitimidade 

 

 

B. Matéria da decisão de 1ª instãncia 

 

 1. Para TEIXEIRA DE SOUSA se o recurso não pode ter por fundamento factos 

que poderiam ter sido alegados até ao encerramento da discussão isso não implica 

directamente quanto aos factos conhecidos ou ocorridos depois desse encerramento. 

 Ora o nº 2 do art. 524º dita que Os documentos destinados a provar factos 

posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tornado necessária por 

virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado do 

processo.  

 Para ALBERTO DOS REIS esta norma apenas se aplica à primeira instãncia. 

 A posição de TEIXEIRA DE SOUSA é a de que “nos recursos ordinários pode 

ser alegado um facto superveniente e apresentada a respectiva prova documental, 

tanto quanto aquele facto e esta prova conduzam à confirmação da decisão 

impugnada, como quando impliquem a sua revogação” 50 

 Contudo, apenas podem ser admitidos os factos cuja prova seja compatível  

susceptível de ser produzida no procedimento de recurso. Antes da reforma era 

apenas a documental; mas agora determina o art. 712º nº 3 que a Relação pode 

determinar a renovação dos meios de prova produzidos em 1.ª instância que se 

                                                 
50 Estudos cit., 457. 
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mostrem absolutamente indispensáveis ao apuramento da verdade, quanto à matéria 

de facto impugnada, aplicando -se às diligências ordenadas, com as necessárias 

adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e julgamento na 1.ª instância 

e podendo o relator determinar a comparência pessoal dos depoentes. 

  

 2. Assim, podem os factos supervenientes servir para confirmar a própria 

decisão impugnada por incorrecta (perante os factos iniciais). 

 Por exemplo, se o tribunal a quo condenou o réu no pagamento da dívida por a 

considerar, erradamente, vencida (i.e, a decisão não corresponde à matéria de facto 

apurada na acção) pode o autor recorrido “invocar o facto superveniente de molde a 

evitar a revogação da decisão impugnada”. 

 De outro modo a revogação da decisão a quo “seria inútil, dada a falta de 

correspondência dessa decisão com a realidade das coisas”. As partes poderiam de 

uma outra acção idêntica à anterior 51. 

 

 

 3. Assim, podem os factos supervenientes servir para revogar  a própria 

decisão impugnada embora correcta (perante os factos iniciais) 

 “Se assim não se entende-se ― o que se poderia fundamentar na circunstãncia 

de os recursos não visarem alterar ou modificar decisões correctas ―, haveria que 

admitir que, quanto às obrigações duradouras susceptíveis de ser alteradas em função 

de circunstências supervenientes estaria imediatamente aberta a possibilidade de 

renovação da instãncia (cf. art. 292º)”. Mas com esta solução evita-se essa reabertura. 

 

 4. Esta relevância dos factos supervenientes vale também para a matéria dos 

pressupostos processuais. A dissolução da ré, a celebração de um compromisso 

arbitral, a incpacidade superveniente. 

 Esta mudança deve ser conhecida e relevada, maxime porque até mesmo a 

existência/inexistência do pressupostos pode ser o fundamento do recurso 52. 

  

 
 
 
 

                                                 
51 Estudos cit., 456. 
52 STJ 28STJ 28STJ 28STJ 28----06060606----94 (Costa Raposo)94 (Costa Raposo)94 (Costa Raposo)94 (Costa Raposo)Os recursos visam a um novo reexame novo reexame novo reexame novo reexame de questões apreciadas e divididas no 

Tribunal recorrido e não à apreciação da decisão de questões novas, a menos que sejam de conhecimento a menos que sejam de conhecimento a menos que sejam de conhecimento a menos que sejam de conhecimento 

oficioso.oficioso.oficioso.oficioso. 
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§ 11º Âmbito 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

 

I. Tripla limitação do âmbito do recurso. 

 

 
II. Primeiro limite: objecto e caso julgado na 1ª instância.  

 

 

 1. O recurso está limitado ao “objecto da acção” e “eventuais casos julgados 

formados na instância recorrida” (TEIXEIRA DE SOUSA 53). Em regra o tribunal ad 

quem não pode conhecer de questões não colocadas na 1ª instância, nem conhecer 

mais do que o se pediu.   

 Isso configura, assim, um sistema português recursal de  reponderação (e não 

de reexame). 

 

 2. Por outro lado, mesmo quanto a esse objecto valem o limite do caso julgado. 

Ou seja: não pode o tribunal superior revogar uma questão, material ou processual, 

sobre a qual já haja o tribunal a quo decidido com valor de caso julgado. 

 

 Exemplo: a decisão sobre a incompetência não pode ser, se a parte não a impugna, revogada 

oficiosamente pelo tribunal de recurso 

 

 O respeito pelo caso julgado deve ser visto de modo funcional. 

 A existência da proibição de pioria ou de reformation in peius consubstancia a 

nossa afirmação. A sua complexidade merece um tratamento à parte. 

 

 

III. Primeiro limite (continuação): proibição de pioria 

 

 

                                                 
53 Estudos cit., 460. 
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A. Enunciado e função 

 

1. O nº 4 do art. 684º CPC enuncia que “Os efeitos do julgado, na parte não 

recorrida, não podem ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela anulação do 

processo”.  

O artigo refere-se apenas à circunstância de se haver recorrido parcialmente. 

 

Exemplo: se o autor pediu a condenação do réu em € 10 000 e o tribunal decidiu pela absolvição em 

€ 7 000 e a condenação nos restantes € 3 000, caso o autor só decorra da decisão de absolvição 

parcial (€ 7 000 euros), não pode a 2ª instância absolver o réu do pedido na totalidade, salvo nos 

mesmos € 7 000. 

 

Trata-se da previsão, aparentemente simples, da proibição da reformatio in pejus a 

qual pode ser enunciada seguinte forma: os efeitos da decisão transitada em julgado 

do recurso não podem ser piores para o recorrente que os efeitos que se produziriam  

no caso de não ter recorrido 54.  

A pioria mede-se, pois, pela comparação do resultado antes recurso (i.e., da 

decisão de primeira instância ainda não transitada) e o resultado virtual do recurso.  

 

 Exemplo: comparar uma condenação em € 7000 de € 1000, com uma condenação total (pela 

decisão de recurso) na totalidade dos € 10 000. 

 

Não se mede pela comparação do pedido feito no recurso e o resultado virtual 

do recurso, sob pena de a própria improcedência do recurso ser uma pioria. 

 

 Exemplo: comparar a procedência do pedido recurso para de absolvição do 

pedido na totalidade dos € 10 000 ( e não apenas em € 30000)  com uma condenação 

nos mesmos € 3 0000  (pela decisão de recurso que mantenha a decisão de 1ª 

instância). 

 

 2. A justificação da reformatio é a seguinte: poucos recorreriam se soubessem 

que poderiam perder ainda mais, i.e., perder o pouco onde já ganharam. 

Aparentemente, garante, pois, o próprio direito ao recurso 55. 

 Formalmente, isso significa que, se não houver um recurso da parte contrária, 

principal ou subordinado, a parte da decisão não recorrida está protegida por um valor 

                                                 
54 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo processo civil, Lisboa, Lex, 1997, 467: “A decisão do tribunal de 

recurso não pode ser mais desfavorável do que a decisão recorrida”. 
55 Este princípio “decorre de um firme critério de segurança” (CARDONA FERREIRA, Guia de recursos em 

processo civil 4, 2007, Coimbra, Coimbra Editora, 101. 
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de caso julgado 56 formal 57pois não vincula fora do processo enquanto a decisão de 

recurso não transitar, por sua vez, em julgado.   

Este trânsito formal dá-se ainda que haja novos elementos de conhecimento 

oficioso incorporáveis em novos fundamentos de facto ou em novas excepções 

dilatórias ou, quando não os haja, o tribunal ad quem pudesse valorar diversamente os 

elementos já constantes do auto.  

 

 

 

B. Âmbito 

 

1. A proibição de pioria também opera quanto à totalidade da decisão e que 

impede também algumas alterações do sentido de uma absolvição ou de uma 

condenação.  

Isso quer dizer que o caso julgado formal tem uma expressão quantitativa ― 

protege a parte não recorrida ― mas também tem uma expressão qualitativa ― 

protege o sentido mais favorável ao recorrente, seja ele uma absolvição do pedido 

(para o réu), seja ele uma absolvição da instãncia (para o autor após uma absolvição 

do pedido). 

E dentro dessa expressão qualitativa vimos ainda que esse caso julgado vai 

abranger o silogismo judiciário, i.e., os fundamentos, se ele for mais favorável ao 

recorrente 

 

2. A  proibição também abrange o tribunal a quo que haja de refazer a decisão, 

após a procedência do recurso no tribunal superior. São os casos de actuação 

cassatória da instância de recurso em que o tribunal superior depois de anular a 

decisão recorrida, reenvia o processo para a instância a quo, onde  a causa deve ser 

de novo decidida: na apelação, em matéria de facto, a possibilidade de anulação da 

decisão do colectivo com repetição do julgamento, em certos casos (cf. art. 712º/ 4), 

na revista, o disposto nos arts. 729º/ 3, conjugado com o art. 730º, e no art. 731º/ 2; 

Como escreve TEIXEIRA DE SOUSA, “essa proibição é igualmente extensível 

ao tribunal ao qual seja mandado baixar o processo” 58. E, efectivamente, o 4 do art. 

684º CPC refere-se ainda à “anulação do processo”. E, por outro lado, o nº 4 do art. 

                                                 
56 Neste sentido, LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPC anot III-I 2, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, 41: 

“a parte não recorrida de uma decisão transita em julgado”. 
57 ABRANTES GERALDES, Recursos em Processo Civil, Coimbra, Almedina, 2007,90. 
58 Ob. cit., 467. 
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712º impõe que a “repetição do julgamento não abrange a parte da decisão que não 

esteja viciada” 

 Conclui-se, assim, que os limites do objecto da nova decisão da 1ª instância 

são os mesmos limites ao objecto da decisão recorrida ― dispositivo e reformatio in 

peius ― e ainda os limites impostos pelo próprio âmbito da anulação. Na verdade, não 

é uma autónoma decisão de primeira instância, mas uma vinculada decisão de 

primeira instância.  Há questões que aqui se levantam e que vamos deixar para mais 

tarde. 

 

 3. Este princípio vigora fora do âmbito recursal. No limite, vale para qualquer 

acto? 

 A resposta liminar é não. 

Estão, desde já, excluímos os actos não postulativos das partes  (v.g., a 

desistência do recurso (cfr. artº 681.º, n.º 5), a junção de documentos (cfr. artº 523.º)). 

Trata-se de actos autónomos nos seus efeitos e, por isso, apenas a si mesma pode a 

parte imputar o sentido do acto. 

Estão, de igual modo, excluídos os actos do juiz praticados oficiosamente (v.g., 

inquirição issu iudicis de uma testemunha (cf. art. 645º)). É que, embora externos à 

vontade da parte, não estão limitados por nenhuma expectativa e, muito menos, 

direito, da parte a decisão de sentido mais favorável 

Sobram assim, os actos postulativos.  

 

4. Um acto postulativo é aquele em que a produção do efeito processual 

pretendido depende de uma decisão de procedência do tribunal ou de um agente de 

execução. São os actos de pedido ou de requerimento. 

 Imagine-se, por exemplo, que o executado deduz um pedido de substituição de 

bens penhorados (cf. art. 834º nº 3 al. a)) e o agente não apenas o indefere como 

ordena o reforço da penhora, fundamentamente.  

 Manifestamente não vigora um princípio geral de proibição de reformatio in 

peius nos actos postulativos: a pioria existe quando é um dos efeitos ou cenários 

possíveis para um mesmo acto, excluindo actos do tribunal ou do agente que sejam 

estranhos ao acto pretendido ou ao acto impugnado. 

Assim, o pedido de substituição de bens apenas tem um sentido de substiuição 

ou não; o reforço é absolutamente externo ao seu objecto.  

Quanto a esse acto o requerente não fica pior. Se ficar no plano da economia 

global do processo isso não pode ser considerado, salvo na sede respectiva da 

ilegalidade desses mesmos actos. 
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Tem de ser ver caso a caso, pois. 

 

5. Ora, no próprio âmbito funcional dos efeitos pretendidos pelo pedido do acto 

postulativo em geral há um problema: a reformatio postula umaWreforma ou seja que 

o pedido seja de alteração dos efeitos de um acto prévio. 

Mas, então, parece que tal apenas é possível relativamente aos actos 

postulativos de impugnação de outros actos, ou seja, em que o efeito processual 

pretendido é a alteração ou a extinção completa dos efeitos de um outro acto 

processual reputado de ilegal. 

Valeria assim para a decisão sobre uma arguição de nulidade, de apensos 

declarativos de oposição à execução ou à penhora ou de recurso. 

Não é assim, porém.  

Assim, não pode valer para a decisão que julgue a mera arguição de nulidade 

de um acto da parte, como a petição inicial, porque a parte não pode ter expectativa 

ou direito a que as demais pratiquem actos processuais que diminuíam ou afastem o 

prejuízo que acto anterior gere, desde que não haja má fé processual, naturalmente 

Mas também não vale para a decisão final de, por exemplo, uma oposição à 

execução porquanto qualquer ulterior pioria da situação do executado na execução é 

externa ao objecto do apenso declarativo. O mesmo se diga quanto à decisão que 

conheça, por exemplo, um requerimento de nulidade de citação: se o réu a invocar 

sabe que sujeita-se seja a que ela se mantenha e que o juiz ao mesmo tempo 

conheça de vícios do processo contra o réu como, v.g., a falta de patrocínio. 

 

6. Conclui-se, assim, que a reformatio postula uma alteração dos efeitos de um 

acto prévio J. que seja um acto decisório do juiz ou do agente de execução, porque 

apenas nestes há fundamento legal para a salvaguarda dos efeitos não impugnados: a 

garantia de caso julgado da decisão que apenas as próprias partes podem 

temporalmente dispor por meio de um recurso e na exacta medida em que queiram. 

 

7. Por fim, como terceiro ponto prévio há que notar que esta proibição vale, 

como consequência da última conclusão, tanto para os recursos ordinários, quanto 

para os recursos extraordinários. Em concreto, também no recurso de revisão (cf. art. 

771º) a parte recorrente não pode ficar pior do que já estava quando iniciou o 

procedimento rescisório. 
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C. Limites 

 

 1. Há dúvidas que se colocam sobre os limites desta proibição.  

 Desde logo que ela não valeria, aparentemente, quando a outra parte colocou 

ao mesmo tempo um recurso, principal ou subordinado. 

Lembre-se que o art. 682º nº 1 determina que “se ambas as partes ficarem 

vencidas, cada uma delas pode recorrer na parte que lhe seja desfavorável, podendo 

o recurso, nesse caso, ser independente ou subordinado”, i.e., para o caso de a outra 

parte ter recorrido 59 

 Aí, a procedência desse recurso traz à parte contrária a pioria de que ela 

estava a salvo no seu próprio recurso. 

 

 

Exemplo: se o autor pediu a condenação do réu em € 10 000 e o tribunal decidiu pela absolvição em 

€ 7 000 e a condenação nos restantes € 3 000, caso o autor só decorra da decisão de absolvição 

parcial (€ 7 000 euros), não pode a 2ª instância absolver o réu do pedido na totalidade, salvo nos 

mesmos € 7 000, ou pôr em crise a decisão condenatória parcial, pela anulação do processo em 1ª 

instância. No entanto, se, ao mesmo tempo, o réu recorrer da condenação nos € 3000 pode muito 

bem vir a mesma Relação a decretar a sua absolvição. 

 

 Mas, em bom rigor, não há um desvio ao princípio, mas uma consequência do 

conhecimento de um recurso de sentido contrário. 

 

 2. Por outro lado, veremos adiante que o art. 715º nº 2 contém uma verdadeira 

restrição ao princípio em questão: 

 

Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as 

considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação 

procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que 

revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários. 

 

 

D. Alteração da qualidade da absolvição ou da condenação: condenação 

no pedido substituída por absolvição da instância 

 

                                                 
59 Dentro do prazo normal do art. 685º apenas uma das partes vencidas recorre  e o outro vencido interpõe 

posteriormente recurso  dito subordinado, dentro do prazo de 10 dias a contar da notificação do despacho 

que admitiu o recurso da parte contrária (art. 682º nº 1, in fine  e nº 2). A regra é a de que o recurso 

subordinados só virá a ser apreciado pelo tribunal ad quem  se o recurso principal vier a ser apreciado de 

mérito, embora independentemente da procedência deste.  
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1. Prima facie o art. 684º nº 4 não se refere ao recurso in totum porventura 

porque aí não poderia haver pioria da situação do requerente.  

Ainda assim, comecemos por uma primeira situação-tipo de alteração do 

sentido da absolvição e que parece, justamente, surgir nas situações de recurso in 

totum 

Imagine-se que  o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o tribunal 

decidiu pela condenação total em € 100 000. Caso o réu decorra da decisão de 

condenação total (€ 100 000 euros), nunca ficaria pior do que já estaria, que era ter de 

pagar a totalidade da dívida. 

Ora, se o réu recorrer da decisão de condenação total (€ 10 000 euros), poderá 

o tribunal decidir pela absolvição da instância da totalidade do pedido em vez de 

manter a condenação na totalidade do pedido? 

A resposta é positiva. 

 

2. O ponto central não é o tribunal de recurso não poder conhecer 

oficiosamente de excepções dilatórias e de nulidades processuais.  

Pode-o efectivamente porque o regime dessas excepções e nulidade, maxime 

dos arts. 202º e 495º, impõe-se se não houver uma prévia decisão com valor de 

julgado formal 60― v.g., sobre a competência ou sobre o patrocínio ― em sede, por 

exemplo, de saneador ou de sentença final. Na ausência desse caso julgado não pode 

deixar de operar ainda no momento posterior à própria sentença a prevalência dos 

pressupostos processuais sobre o mérito da causa, por força do art. 288º nº 1 (sem 

prejuízo do seu nº 3). 

A razão é outra, radicando nos efeitos qualitativos de um e outro sentido 

decisório e na sua conjugação com a proibição de reformatio in melius. 

É que no plano dos efeitos processuais se uma decisão de absolvição do 

pedido tem a autoridade do caso julgado em qualquer outra causa, já uma decisão de 

absolvição da instância tem valor apenas naquele processo. Tal poderia ser um 

prejuízo para o réu. Contudo, no plano dos efeitos materiais, uma decisão de 

condenação do pedido afirma o direito do autor e uma decisão de absolvição da 

instância não afirma o direito de crédito do autor, pois, pura e simplesmente, não se 

pronuncia sobre ele sequer. A primeira constitui título executivo da dívida; a segunda 

não.  

 

                                                 
60 Neste sentido, ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 89. 
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3. Por isto, não prejudicaria o réu a decisão de recurso que absolve o réu da 

instância, v.g., por ilegtiimidade, quando o réu pediu a absolvição no pedido.  

Mas será que a  “vinculação do tribunal superior à impugnação do recorrente” 
61 , ou seja, a proibição de reformatio in melius, impede que o tribunal dê ao réu esta 

vantagem?  

Pensamos que não. 

Ao contrário da pioria, a melhoria não pedida, proibida pela reformatio in 

melius, mede-se pela comparação entre o pedido no recurso e o resultado virtual do 

recurso. 

 Destarte deve comparar-se o pedido de improcedência do pedido, com o 

pedido de absolvição da instância.  

 Ora a absolvição da instância é pior que a improcedência do pedido (pedida)  

pelas razões já expendida: no plano dos efeitos processuais se uma decisão de 

absolvição do pedido tem a autoridade do caso julgado em qualquer outra causa, já 

uma decisão de absolvição da instância tem valor apenas naquele processo, mas no 

plano dos efeitos materiais, uma decisão de absolvição da instância não afirma o 

direito do autor. 

,  Só que esta pioria sendo menos do que o réu pretende (absolvição totall do 

pedido) é, ainda assim, uma melhoria perante a actual condenação. 

 

4. Por maioria de razão, meramente quantitativa diríamos, este raciocínio vale 

quando o réu impugnou de parte da condenação 

Imagine-se que  o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o tribunal 

decidiu pela condenação em € 60 000 e absolvição no pedido do restante. Caso o réu 

decorra da decisão de condenação em € 60 000 euros pedindo a absolvição no 

pedido, o tribunal pode decidir pela absolvição da instância quanto a esses € 60 000 
62. Porquê? 

,  Novamente sendo menos do que o réu pretende (é uma pioria em face do seu 

pedido de absolvição parcial do pedido) é, ainda assim, uma melhoria perante a actual 

condenação. 

             Porém, não pode absolver da instância na outra parte do pedido porque isso 

seria uma pioria para o réu em face da prévia absolvição no pedido 63 

 

 

                                                 
61 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 466. 
62 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 466. 
63 Neste sentido, LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPCanot III-1 cit., 42. 
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D. Alteração da qualidade da absolvição ou da condenação (continuação): 

absolvição da instância substituída por condenação no pedido 

 

 1. Imagine-se, agora, a hipótese inversa.  

Imagine-se (exemplo nº 2a) que o autor pediu a condenação do réu em € 100 

000 e o tribunal decidiu no saneador final pela absolvição da instância nos € 100 000 

por incompetência. Caso o autor recorra da decisão de absolvição total (€ 100 000 

euros) com fundamento em errada aplicação das normas sobre a competência o 

tribunal da relação poderá justamente condenar no pedido se a sentença final já 

contivesse todos os fundamentos 64.  

 Este caso resulta do funcionamento do poder de substituição que o art. 715º 

concede ao Tribunal da Relação e que abordaremos mais adiante 65.  

Ora isto significa que um autor que tenha recorrido de uma absolvição da 

instância, pode vir a obter, mesmo sem o querer expressamente uma condenação do 

réu no pedido 66. 

Este raciocínio vale ainda quando o autor impugnou parte da decisão. 

Imagine-se (exemplo nº 2b) que o autor pediu a condenação do réu em € 100 

000 e o tribunal decidiu pela absolvição da instância de  € 70 000 por ineptidão parcial 

da petição inicial. Caso o autor decorra da decisão de absolvição parcial (€ 70 000 

euros) alegando a competência, o tribunal pode declarar inexistente a ineptidão e 

condenar no pedido desses € 70 000. 

 

2. Mas suponha-se que o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o 

tribunal decidiu na sentença final pela absolvição da instância nos € 100 000 por 

incompetência e o réu recorre porque entende que deveria ter sido absolvido do 

pedido. Pode ser condenado no pedido, ao invés? 

Note-se que a absolvição da instância é menos favorável ao réu ― que pode 

voltar a ser demandado noutra acção ―  do que caso peça a absolvição no pedido de 

modo a o litigio ficar definitivamente resolvido a seu favor 67.  

                                                 
64 Cf. ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 307.  
65 Infra 
66 Em termos próximos, no anterior art. 753º nº1 em sede de agravo expressamente se estatuía que “Sendo 

o agravo interposto de decisão final e tendo o juiz de 1.ª instância deixado, por qualquer motivo, de 

conhecer do pedido, o tribunal, se julgar que o motivo não procede e que nenhum outro obsta a que se 

conheça do mérito da causa, conhecerá deste no mesmo acórdão em que revogar a decisão da 1.ª instância”. 

Cf., a propósito, TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 468. 
67 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 467-468; ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 62; AMÃNCIO FERREIRA, 

Manual dos recursos em processo civil l9, 2009, 140. 
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Dir-se-ia, por isso, que ele não pode ser condenado no pedido porque isso ser-

lhe-ia mais desfavorável do que a mera absolvição na instância  68. O mesmo 

sucederia numa absolvição parcial: se o réu recorrer da parte em que foi absolvido da 

instância, não pode ser condenado na parte em que haja sido  absolvido do pedido em 

1ª instância. 

No entanto, o mesmo poder de substituição que o art. 715º concede ao 

Tribunal da Relação permite essa condenação exercido o contraditório 

 

 3. LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES 69escrevem que “só 

aparentemente se encontra aqui uma excepção à regra da não reformatio in peius”. Na 

verdade, a Relação funcionaria aqui como tribunal de 1ª instancia, tendo ocorrido a 

supressão de um grau de jurisdição no entender de TEIXEIRA DE SOUSA 70.  E desse 

modo poupa-se a alternativa de “mandar baixar o processo à 1ª instância para o 

respectivo juiz suprir o vício da sentença ou apreciar as questões cujo conhecimento 

considerou prejudicado” depois os autos voltarem à Relação  71. 

 Com o devido permitamo-nos discordar. Se a decisão sobre o mérito é de 1ª 

instancia, não é a decisão sobre o motivo que levou à absolvição da instância. E é 

estaa apreciação recursal da absolvição que é prejudicial à decisão sobre o mérito, 

nos termos, aliás do art. 288º nº1. 

 Portanto, ainda estamos no campo próprio da proibição de reformatio in peius. 

 

 4. Ora na primeira hipótese ― a de o recorrente ser o autor ― não há uma 

pioria pois o autor partiu de uma absolvição de instância. 

 Mas o inverso sucede quando o recorrente foi o réu: é que ele partiu da mesma 

absolvição e sai condenado. É uma clara admissão de pioria, em excepção  

 

 

E. Alteração da qualidade da absolvição ou da condenação (continuação): 

absolvição da instância substituída por absolvição no pedido 

 

 Imagine-se, agora, a hipótese de a absolvição da instância ser substituída pela 

absolvição no pedido  

 Aqui também se põem problemas de reformatio in peius. 

                                                 
68 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 468. 
69 CPCanot III-1 cit., 43. 
70 Estudos cit., 468. 
71 AMÂNCIO FERREIRA, Manual  cit., 231. 
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Assim, se o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o tribunal decidiu 

na sentença final pela absolvição da instância nos € 100 000 por incompetência. Caso 

o autor recorra da decisão de absolvição total (€ 100 000 euros) com fundamento em 

errada aplicação das normas sobre a competência o tribunal não poderia absolver no 

pedido, apesar da sentença final já contivesse todos os fundamentos.  

É que para o autor, ao contrário do que vale para o réu, a absolvição da 

instância é mais favorável ― pois pode voltar a demandar noutra acção ―  do que a 

absolvição no pedido, caso em que o litigio ficaria definitivamente resolvido contra si72.  

Mas, novamente,vale o anterior art. 715º nº 2. 

 Aqui voltamos a ter uma excepção à proibição de pioria: ao autor partiu da 

absolvição da instância e sai com uma absolvição do pedido. Mas a imposição do art. 

715º de conhecimento do mérito leva a esse resultado: a relação conhece do pedido 

seja qualquer o sentido final da decisão. 

 

 

F. Alteração da qualidade da absolvição ou da condenação (continuação): 

absolvição no pedido substituída por absolvição da instância 

 

1. Situação próxima é a eventual substituição da absolvição no pedido por 

absolvição da instância.  

Suponha-se que  o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o tribunal 

decidiu pela absolvição total no pedido. Caso o autor decorra desta decisão de 

absolvição nunca ficaria pior do que já estaria, que era não poder obter o pagamento 

da (pretensa) dívida. Mas pode o tribunal decidir pela absolvição da instância da 

totalidade do pedido, em razão do conhecimento oficioso de excepção dilatória, em 

vez de manter a absolvição na totalidade do pedido? 

No plano da proibição da reformatio in peius a resposta é positiva, porquanto a 

absolvição da instância é mais favorável ao autor do que a absolvição no pedido. 

Reformulando argumentos anteriores no plano dos efeitos processuais se uma 

decisão de absolvição do pedido tem a autoridade do caso julgado em qualquer outra 

causa, já uma decisão de absolvição da instância tem valor apenas naquele processo. 

Tal é uma vantagem para o autor. Ao mesmo tempo, no plano dos efeitos materiais, 

uma decisão de absolvição no pedido nega o direito do autor enquanto uma decisão 

de absolvição da instância não afirma nem nega o direito de crédito do autor. 

                                                 
72 Implicitamente neste sentido, TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 468. 
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No plano da proibição da reformatio in melius a resposta é igualmente positiva, 

porquanto a absolvição da instância é menos favorável ao autor do que caso peça a 

condenação no pedido. 

 

 2. A  solução já não é a mesma quando a absolvição foi parcial. 

Imagine-se que  o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o tribunal 

decidiu pela condenação parcial em  € 30 000. Caso o autor decorra da decisão (€ 70 

000 euros), o tribunal não pode declarar uma incompetência absoluta que leve à 

absolvição de toda a instância, mas apenas quanto ao valor recorrido (i. e., € 70 000), 

porquanto nos € 30 000 a condenação no pedido (ainda que parcial) é melhor do que 

uma absolvição da instância 73 . 

Aqui vale plenamente o art. 684º nº 4. 

 

3. Esta alteração da qualificação é já uma melhoria  para o réu. 

Assim, se o autor pediu a condenação do réu em € 100 000 e o tribunal pela 

condenação total no pedido, caso o réu decorra desta decisão de condenação  o 

tribunal pode decidir pela absolvição da instância da totalidade do pedido, em razão do 

conhecimento oficioso de excepção dilatória, em vez de manter a absolvição na 

totalidade do pedido. 

 

 

 

G. Alteração da qualidade da absolvição ou da condenação (continuação): 

absolvição no pedido substituída por condenação no pedido 

 

1. As eventualidades de substituição em sede de recurso in totum de uma 

absolvição total por uma condenação no pedido escapam por completo ao âmbito da 

reformatio in peius. 

Isto porque o autor ― o réu obviamente não, porque não fico vencido (cf. art. 

680º nº 1) ― que recorresse da decisão pedindo a condenação no pedido, se a 

obtivesse seria precisamente o que estava a pedir. Mesmo uma condenação parcial 

seria sempre melhor que uma absolvição de todo o pedido. 

 

2. Mas suponha-se que  o autor pediu a condenação do réu em € 10 000 e o 

tribunal decidiu pela absolvição parcial no pedido (v.g., € 70 000). Caso o autor 

                                                 
73 Identicamente, TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 467. 
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decorra desta decisão parcial de absolvição do pedido pode aspirar à manutenção da 

primeira decisão ou à procedência do seu pedido. O que tribunal já não pode é manter 

à absolvição nos € 70 000 e alargá-la aos já “favoráveis” € 30000,  

“Os efeitos do julgado, na parte não recorrida, não podem ser prejudicados 

pela decisão do recurso nem pela anulação do processo”, lê-se no nº 4 do art. 684º 

 

 

 

H. Alteração da qualidade da absolvição ou da condenação (continuação): 

condenação no pedido substituída por absolvição no pedido 

 

1. Simetricamente sucede nas eventualidades de substituição em sede de 

recurso de uma condenação total por uma absolvição no pedido. 

Isto porque o réu ― o autor obviamente não, porque não ficou vencido (cf. art. 

680º nº 1) ― que recorresse da decisão pedindo a absolvição no pedido, se a 

obtivesse seria precisamente o que estava a pedir. Mesmo uma absolvição parcial 

seria sempre melhor que uma absolvição de todo o pedido. 

 

2. Mas suponha-se (exemplo nº 5) que o autor pediu a condenação do réu em 

€ 100 000 e o tribunal decidiu pela absolvição parcial no pedido (v.g., € 30 000). Caso 

o réu recorra da parte condenatória pode aspirar à manutenção da primeira decisão 

ou à procedência do seu pedido. O que tribunal já não pode é manter a condenação 

nos € 70 000 e alargá-la aos já “favoráveis” € 30000. 

A proibição do nº 4 do art. 684º impede-o.  

 
 

I. Objectos processuais plurais 

 

 1. O art. 684º nº 4 também se aplica aos casos de cumulação de pedidos 

não pode o recorrente, réu ou autor, ser colocado em situação pior quanto ao pedido 

que não impugna.  

Por exemplo, na cumulação subsidiária de pedidos própria, numa primeira 

hipótese, isso quer dizer que o pedido subsidiário só foi conhecido se o primeiro for 

improcedente.  

Por isso, se o réu “ganha” no pedido subsidiário (após ter sido nele condenado 

na 1ª instância) o tribunal mesmo que tenha elementos em sentido contrário já não o 

pode condenar no pedido principal ― i.e., não pode recuperar a subsidariedade. 
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Exemplo: é pedida a resolução de um contrato e, na sua improcedência, o exercício de uma 

cláusula penal. Se o réu, condenado no pagamento de cláusula pena, apelar com sucesso desta 

sentença não pode a Relação condenar na resolução. 

 

Nesse mesmo caso, também o autor pode recorrer agora da absolvição do 

pedido principal, mas não poderá sofrer, na parte do pedido subsidiário, uma 

absolvição no pedido. 

 

Exemplo: é pedida a resolução de um contrato e, na sua improcedência, o exercício de uma 

cláusula penal. O autor recorre da improcedência do pedido principal de resolução do contrato 

 

 Mas visto que o pedido subsidiário apenas procede na improcedência do 

pedido principal parece o tribunal superior deve revogar, mesmo que o autor não tenha 

recorrido dela, a procedência do pedido subsidiário. 

 

2. Ainda, numa segunda hipótese, em caso de absolvição completa de pedido 

principal e subsidiário ― o tribunal conheceu do pedido principal e julgou-o 

improcedente e, por isso, conheceu do pedido subsidiário e julgou-o também 

improcedente ―, TEIXEIRA DE SOUSA  escreve que “o tribunal superior, se julgar 

procedente o pedido principal, deve revogar, mesmo que o autor não tenha recorrido 

dela, a improcedência do pedido subsidiário”, pois este  apenas pode ser considerado 

se o principal fosse improcedente 74 No entanto, ele não é procedente. 

Há aqui no caso do pedido subsidiário uma reformatio in melius? TEIXEIRA DE 

SOUSA nega-o, mas temos discordamos, com o devido respeito, pois o não 

conhecimento do pedido equivale à ausência de caso julgado sobre a respectiva 

questão, enquanto a improcedência tem valor de caso julgado.  

O pedido subsidiário deve, por isso, permanecer improcedente. 

   

 

3. Também na cumulação simples de pedidos, se o réu for condenado apenas 

num dos pedidos, o tribunal de recurso mesmo que tenha elementos em sentido 

contrário já não o pode condenar no outro pedido. 

 

 Exemplo: é pedida a condenação na entrega da quantia de um imóvel e o 

pagamento de uma indemnização. Se o réu, condenado na entrega e absolvido da 

                                                 
74 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 467. 
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indemnização, apelar com sucesso desta sentença não pode a Relação condenar na 

indemnização, mas antes absolver dos dois pedidos. 

 

 4. Diversamente sucede na cumulação alternativa.. 

 

 Exemplo: é pedida a condenação no pagamento do sinal em dobro e em 

alternativa na execução específica do contrato promessa (cf. art. 442º nº 3). O réu é 

condenado no pagamento, recorrendo, por isso. 

Aqui a procedência do recurso não autoriza o tribunal a condenar no outro, 

ainda que os elementos possam ir nesse sentido. 

 

5. Por fim, sendo procedente uma compensação em sede de reconvenção 

escreve TEIXEIRA DE SOUSA que se o réu recorrer da procedência do pedido de 

condenação em crédito do autor, o tribunal de recurso que revogue esta decisão não 

pode, porém, negar o contracrédito alegado em reconvenção. A isso obriga a proibição 

de reformatio in peius. 

 No entanto, não pode haver compensação, “porque não há créditos 

recíprocos”75. 

. Inversamente, se for o autor a recorrer da improcedência desse mesmo 

pedido de condenação, o tribunal de recurso que lhe dê razão não pode decretar a 

compensação com o contracrédito do réu, reconhecido na primeira instância. 

Novamente, aqui opera a proibição de reformatio in peius. 

 
 
 

J. Alteração dos fundamentos e da qualificação jurídica 

 

1. Pode o tribunal de recurso manter a decisão mas alterar-lhe os fundamentos 

ou, mesmo, acrescentar outro? 

Assim, em sede de fundamentos de decisão de mérito pode substituir-se um 

fundamento por outro? Ou cumular mais fundamentos? 

Vários acórdãos têm admitido a manutenção da decisão recorrida mas com 

outro fundamento 76. Temos dúvidas. 

                                                 
75 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 468. 
76 STJ 21-Mai-1976, BMJ 257, 147; STJ 25-Fev-1987, BMJ 364, 783; STJ 13-Fev-1996, CJ/S 96/I, 86. 
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Por um lado, dir-se-ia que o tribunal de recurso não pode, se ao autor recorre 

da improcedência, juntar mais fundamentos para esta. E, em simetria, o tribunal ad 

quem não pode, se o réu recorrer da procedência, juntar mais fundamentos a esta. 

 Consubstanciar-se-iam reformationes in peius. Porquê? Porque o caso julgado 

abrange a parte decisória da sentença ― não os fundamentos ― , mas tal como está 

suportada naqueles fundamentos. Como escreve TEIXEIRA DE SOUSA “como toda a 

decisao é a conclusao de certos pressupostos (de facto e de direito), o respectivo 

caso julgado encontra-se sempre referenciado a certos fundamentos”. 

“Não é a decisão, enquanto conclusão do silogismo judiciário, que adquire o 

valor de caso julgado, mas o próprio silogismo considerado no seu todo”. Por isso, 

parece-nos que o objecto de um recurso não é a parte decisória mas este mesmo 

silogismo. 

Quantos mais fundamentos maior o âmbito material desfavorável do silogismo 

para o vencido, dir-se-ia, 

Por exemplo, reconhecida a propriedade a favor do autor com fundamento em 

contrato de compra e venda, não pode o tribunal ad quem para onde o réu recorreu 

manter o reconhecimento com esse fundamento e também com o da usucapião. 

 

2. Mas contra isso, deve opor-se uma visão qualitativa dos efeitos materiais: não 

se pode dizer que um título de aquisição do efeito seja melhor ou mais forte do que  

outro ― v.g., o contrato em face da usucapião ― ou que com menos fundamentos o 

efeito decretado seja mais fraco. 

 O efeito jurídico material ― v.g., o reconhecimento da propriedade ― é 

rigorosamente idêntico, sendo certo que o fundamento em si mesmo e tomado 

isoladamente não fica com valor de caso julgado.  

 Há aqui um concurso de títulos de aquisição de idêntico efeito jurídico. 

 A ser assim, dada esta idêntica qualidade não haveria nem reformatio in peius, 

nem reformatio in melius 77 e pode o tribunal ad quem substituir, acrescentar e retirar 

fundamentos à decisão 78. 

 A letra do art. 721º nº 3 confirmaria isto mesmo, ao tornar irrelevante para 

efeito de dupla conforme a diferença de fundamento entre a sentença da 1ª instância e 

o acórdão da Relação. 

TEIXEIRA DE SOUSA escreve a este propósito que assim sucederá quando, 

por exemplo “a 1ª instância tiver considerado o pedido do autor procedente, porque 

                                                 
77 Neste último sentido, TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 467. 
78 Neste sentido, LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPCanot III-1 cit., 42. Na jurisprudência, STJ 24-Fev-

1999 (MIRANDA GUSMÃO), BMJ 484, 379. 
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julgou haver responsabilidade civil do demandado, e se a Relação tiver julgado a 

acção procedente com base em enriquecimento sem causa”79. 

 

 3. Mas a questão parece ser mais complexa. 

É que deve, como dissemos, ter-se em conta o efeito jurídico material. Ora, 

estes não são sempre neutros perante diferentes fundamentos. 

 Volte-se, novamente, a TEIXEIRA DE SOUSA: “o autor propõe uma acção 

contra dois réus, pedindo, contra ambos, o cumprimento de uma obrigação solidária; a 

1ª instância aceita esta qualificação e condena os réus como devedores solidários; a 

Relação condena-os, no entanto, como devedores conjuntos”80. 

 Ora isso configura uma pioria para o credor se fosse recorrente ― situação 

imaginável se a condenação dos réus fosse parcial (v.g., 1/3 do pedido), sendo 

absolvidos no restante (v.g., 2/3 do pedido) ― e a Relação confirmasse mas com uma 

mudança de qualificação. É que a “mudança de qualificação não deixa de ter 

importantes reflexos nos efeitos práticos que decorrem da condenação (W) ― 

nomeadamente, a impossibilidade de o credor executar apenas um dos devedores 

pela totalidade da dívida” 81, 

 Nós iríamos mais longe: na verdade, não haveria apenas uma mudança de 

fundamentos, mas uma mudança do conteúdo material da condenação, não havendo 

em rigor em confirmação mas uma revogação da decisão de 1ª instância. Tal 

confirma-se, aliás, no âmbito executório da condenação: o credor tinha um título 

executivo pela totalidade da dívida contra qualquer dos devedores e passa a ter um 

título executivo apenas por parte da dívida contra qualquer dos devedores ― algo que 

deve respeitar sob pena de indeferimento parcial do requerimento executivo (cf. art. 

812º-E nº 2).  

Em suma: a alteração dos fundamentos não redunda, ipso factum, em pioria. 

Mas quando assim suceda, o que há são efeitos materiais diferentes.  

 Não cremos que haja aqui um concurso de títulos de aquisição, mas diversos 

títulos de aquisição de diverso efeito jurídico: não é a mesma dívida. 

 

4. Desrespeitou-se o princípio dispositivo que vincula o tribunal, tanto de 

ingresso, como de recurso, ao pedido do autor? Aparentemente não pois está-se no 

domínio da qualificação jurídica dos factos e aí iura novit cúria. Ora, como bem 

                                                 
79 “Dupla conforme” cit., 22. 
80 Idem, 23. 
81 Idem, 23. 
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escreve ABRANTES GERALDES “o tribunal ad quem em matéria de qualificação 

jurídica dos factos (W) não está limitado pela iniciativa das partes” 82. 

 Mas há, excepcionalmente, uma vinculação do tribunal ad quem a essa 

qualificação jurídica por força da proibição de reformatio in peius? TEIXEIRA DE 

SOUSA entende que aqui não há dupla conforme querendo, parece, dizer com isso 

que o requerente não poderia vir denegada tutela recursal de revista pois ficaria em 

situação se não pior ― não podemos afirmar que seja esse o pensamento do Ilustre 

Mestre ― ao menos não conforme ou não idêntico. Portanto, a parte teria ainda 

interesse em recorrer. 

 É que o ponto é saber se assim há uma pioria e qual é o critério de uma pioria: 

é pelo prisma do autor, da doutrina, de um homem médio? Na verdade estamos a 

discutir o que é o próprio prejuízo ou vencimento que, em geral, legitima um recurso, à 

luz do art. 680 83. É dominante o pensamento de que “parte vencida é aquela que é 

objectivamente afectada pela decisão, ou seja, a que não haja obtido a decisão mais 

favorável aos seus interesses” 84.  

 Ora, neste caso um regime de obrigações solidárias é mais favorável aos 

interesses do autor? ABRANTES GERALDES escreve que o autor “não deixa de ser 

parte vencedora se a sua pretensão foi acolhida, ainda que sem a argumentação 

jurídica aduzida” 85. Mas uma coisa é a argumentação e outra é a fundamentação: 

apenas esta corresponde à invocação distintiva de normas, pois aquela é um conjunto 

de argumentos demonstrativos dessa mesma invocação ou fundamentação. 

E, por conseguinte, há que ver se a procedência com diferente fundamentação 

(v.g., responsabilidade civil, regime da dívida) é um prejuízo. ABRANTES GERALDES 

corrige melhor a sua ideia dizendo que o autor vence ainda que com diferentes 

fundamentos 86 

A ser assim, naquele caso não apenas não haveria disconformidade para 

efeitos de art. 721º nº 3, como, porventura, nem sequer terá legitimidade para apelar. 

Temos dúvidas e parece-nos o seguinte:  

 

a. há vencimento se a parte obteve todos os efeitos pretendidos, v.g., 

condenação no pagamento de € 10 000, entrega de coisa móvel, efeito 

                                                 
82 Recursos cit., 88. 
83 “Os recursos só podem ser interpostos por quem, sendo parte principal na causa, tenha ficado vencido”, 

enuncia-se nesse preceito, como regra. 
84 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 60. 
85 Recursos cit., 60. 
86 Idem, 61. 
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extintivo, no plano objectivo e no plano subjectivo, ainda que com 

fundamentos diversos dos alegados 

b. há sucombência (1ª instância)/pioria (limite à decisão de 2ª instância) se 

a parte não obteve todos os efeitos pretendidos, no plano objectivo e no 

plano subjectivo, seja os pedidos como autor, seja os 

impeditivos/modificativos/extintivos excepcionados pelo réu.  

 

No plano material ― que é o decisivo ― confirma-se a ideia do título e dos 

seus efeitos: 

 

c. há vencimento se a parte obteve todos os efeitos pretendidos, v.g., 

condenação no pagamento de € 10 000, entrega de coisa móvel, efeito 

extintivo, no plano objectivo e no plano subjectivo, ainda que com título 

de aquisição diverso (concurso de títulos); 

d. há sucombência (1ª instância)/pioria (limite à decisão de 2ª instância) se 

a parte não obteve todos os efeitos pretendidos, no plano objectivo e no 

plano subjectivo, seja porque o título é diverso (e não há concurso), seja 

porque obteve menos do que o que pretendia  

 

Por isso, a alteração do fundamento da propriedade de usucapião para 

contrato não constitui vencimento/pioria porque o autor obtém os efeitos pretendidos.  

Ao contrário, a alteração da qualificação da dívida constitui vencimento/pioria 

porque o autor obtém os efeitos pretendidos (condenação dos réus no pagamento) 

mas com um fundamento que muda o âmbito desses efeitos, 

 

 

 5. Semelhantes hipóteses são configurável em sede de fundamento de 

absolvição da instância ou qualquer outra de forma. 

Imagine-se (exemplo nº 7) que  o autor pediu a condenação do réu em € 10 

000 e o tribunal decidiu pela absolvição da instância nos € 10 000 por incompetência. 

Caso o autor decorra da decisão de absolvição total (€ 10 000 euros) alegando a 

competência, dir-se-ia que nunca ficaria pior do que já estaria, que era não obter 

naquele processo título executivo.  

Ora, poderá o tribunal decidir por manter a absolvição da instância pelo mesmo 

fundamento e acrescentar o de ilegitimidade, se não houver ainda caso julgado formal 

quanto a esta?  
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Em face do que se disse, a resposta é positiva porque tanto no plano objectivo 

dos efeitos, como no plano subjectivos dos destinatários, não há diferença: o efeito é 

sempre e só a absolvição da instância. 

 

 

K. Alteração do âmbito subjectivo da decisão 

 

1. Pode a alteração do âmbito subjectivo da decisão recorrida (ou de sua parte) 

cair numa reformatio in peius? 

 No litisconsórcio unitário esta questão não se coloca pois a decisão deve ser 

sempre a mesma para todos. Quando assim não ocorra teremos os mesmos 

problemas do litisconsórcio simples. 

Efectivamente, nesta sede litisconsorcial qualquer questão será objectiva. 

 

Exemplo 1: A reivindica, em face de D, E e F, imóvel de que são co-esbulhadores. Os três são 

condenados no pedido. D, E e F interpõem recurso de apelação. Aqui como a decisão se a 

Relação ― apelada pelos réus ― a todos (ou alguns, ilegalmente no plano da legitimidade) 

absolver da instância não haveria dupla conforme ― e o A poderia recorrer para o STJ, 

verificados os demais pressupostos de recorribilidade ― mas também não teria havido uma 

reformatio in peius. Esta apenas se mede na perspectiva dos recorrentes e aqui qualquer 

decisão será sempre melhor, seja de absolvição no pedido, seja de absolvição da instância 

 

 Exemplo 2: A reivindica, em face de D, E e F, imóvel de que são co-esbulhadores. Os três são 

absolvidos da instância. A interpõe recurso de apelação. Neste caso se a Relação ― apelada 

pelo autor ― a todos (ou alguns, ilegalmente no plano da legitimidade) absolver do pedido os 

réus não haveria dupla conforme ― e o A poderia recorrer para o STJ, verificados os demais 

pressupostos de recorribilidade ― mas também teria havido uma reformatio in peius. É que na 

perspectiva do recorrente autor a absolvição do pedido é pior do que a absolvição da instância, 

como já sabemos. 

 

 2. Por seu turno, se o litisconsórcio for simples já pode haver uma reformatio in 

peius subjectiva 

 

Exemplo: A pede a condenação de D e E  no pagamento de uma indemnização por dano no 

valor de € 60 000. D e E são condenado no pedido em € 10 000 cada um, pelo que A interpõe 

recurso de apelação da absolvição na parte dos € 40 000 restantes. 

 

A Relação ainda que tenha novos elementos não pode (salvo no caso do art.  
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715º nº 2) absolver do pedido ou absolver da instância D e manter a condenação de E 

em € 10 000. Acrescente-se que aqui há não há uma dupla conforme pelo que, 

havendo pressupostos, o A poderia recorrer para o STJ 87.  

Aqui os efeitos “subjectivos” do julgado, na parte não recorrida, não podem ser 

prejudicados pela decisão da Relação: o autor tem garantida uma condenação de 

ambos os réus e por € 10 000 cada. 

 E acrescente-se ainda que os termos da pioria não mudavam se, como 

exemplifica TEIXEIRA DE SOUSA 88, absolvesse o D da instância mas alargasse a 

condenação de E para os anteriores € 20 000. Era ainda, juridicamente, uma 

pioria:”dado que o património do devedor constitui a garantia real das suas obrigações 

(cf. art. 601º do CC), compreende-se que, para o credor, não seja indiferente que a 

satisfação do seu crédito possa estar assegurada por um ou por dois patrimónios” 89.  

 

 3. Já se a Relação mantivesse a condenação de dois devedores solidários  

mas alterasse a quota-parte de responsabilidade de casa não haveria reformatio in 

peius 

 

 Exemplo: A pede a condenação de D e E  no pagamento solidário de uma indemnização por 

dano no valor de € 60 000. D e E são condenado no pedido em € 20 000, na proporção de 50 % 

cada um (i.e., € 10 000 cada), pelo que A interpõe recurso de apelação da absolvição na parte 

dos € 40 000 restantes. A Relação mantém a condenação mas passando a proporção para 25% 

e 75% (i.e., € 5 000 e € 15 000 respectivamente). 

 

Isso é verdade: o credor sempre poderia pedir a cada um dos devedores a 

totalidade dos € 20 000, sendo aquela proporção para efeitos internos de direito de 

regresso de um devedor sobre o outro 

 

 

L. Alteração qualitativa do pedido 

 

1. É pacífico que há reformatio in peius se o tribunal confirma ao réu uma 

decisão de improcedência (parcial ou total) do pedido por um valor superior ao 

recorrido 

 

                                                 
87 Como nota TEIXEIRA DE SOUSA, “Dupla conforme” cit., 23, haveria também essa possibilidade — já sem a 

reformatio in peius ― se D e E fossem condenados e recorrendo a Relação mantivesse a condenação para 

um deles. Aí não haveria dupla conforme e na perspectiva do recorrente não teria havido pioria. 
88 “Dupla conforme” cit., 23. 
89 “Dupla conforme” cit., 23. 
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Exemplo : condenado a pagar € 75 000 ao autor que pedira € 75 000, o réu que recorra da parte 

em que foi condenado não pode ser condenado em mais do que aquilo em que já fora 90, mesmo 

que entenda que houve um cálculo errado da dívida quando o autor pedira esse valor 

 

Simetricamente, há reformatio in peius se o tribunal confirma ao autor uma 

decisão de improcedência (parcial) do pedido por um valor superior ao recorrido. 

 

Exemplo: tendo obtido condenação em € 25 000 quando pedira € 75 000, o autor que recorra da 

parte em que o réu foi absolvido (€ 75 000) não pode ver a absolvição aumentar para € 80 000. 

 

2. Mas já ocorre reformatio in melius se o tribunal defere o recurso do autor de 

uma decisão de improcedência (total) do pedido por um valor superior ao recorrido. 

 

Exemplo: tendo obtido improcedência na totalidade dos € 75 000 que pedira, o autor que recorra 

e ganhe o recurso não pode, no entanto, obter provimento em € 80 000 91. 

 

 

 

M. Incidindibilidade do objecto 

 

1. Já se entendeu que não nem reformatio in melius, nem reformatio in peius se 

o tribunal de recurso confirma o valor da decisão de procedência do pedido, mas 

atribuindo valores novos às parcelas que o integram. 

 No exemplo de TEIXEIRA DE SOUSA se “o autor pede uma determinada 

indemnização para pagamento de vários prejuízos decorrentes de um acidente de 

viação, o tribunal de recurso pode considerar a acção totalmente procedente, ainda 

que faça uma diferente avaliação de cada um desses prejuízos” 92 

 Importa notar que isto pressupõe um objecto processual único, ou seja, com 

um só pedido unitário, correspondente a um único direito subjectiivo. 

Mas temos dúvidas se aqui não haveria uma cumulação simples de pedidos. 

Neste caso, se o réu tivesse recorrido de todos teria havido pioria para os pedidos 

antes mais baixos e melhoria (i.e, procedência parcial) para os pedidos mais altos. 

 

2. Por outro lado, se o objecto do pedido for uma universalidade de facto ou de 

direito, i.e., um pedido genérico autorizado pelo art. 471º, decorre do estudo de 

TEIXEIRA DE SOUSA que pode haver também aqui reformatio in peius 

                                                 
90 LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPCanot III-I cit.,, 42. 
91 Ainda que por actualização do valoE (STJ 26-Mai-1993, CJ/S 93/II, 122). 
92 Estudos cit., 468. 
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Exemplo: A reivindica de B uma herança, tendo a primeira instância incluindo na herança um 

automóvel e excluído outros bens. Na ulterior apelação para a Relação desta exclusão o tribunal 

ad quem poderia excluir o automóvel bem dos bens da herança. 

 

O ponto é que aqui já havia julgado quanto ao automóvel, sendo uma pioria a 

sua exclusão. 

 

 3. Outro exemplo, em sede do art. 471º, agora com pedidos genéricos93 

 

Exemplo: A pede a condenação de de B em danos patrimoniais e não patrimoniais, sendo o B 

condenado nos não patrimoniais, recorrendo A quanto aos primeiros.  

 

Também aqui a Relação não pode revogar a condenação nos danos não 

patrimoniais. Poderia, sim, liquidar o respectivo valor. 

 

 

 

N. Condenação superveniente em litigância de má fé 

 

Finalmente, tem-se discutido se um recorrente pode vir a ser condenado pelo 

tribunal superior por factos praticados no tribunal ad quo sobre os quais este não haja 

decidido com valor de caso julgado. O problema coloca-se por ser matéria de 

conhecimento oficioso e  

Em sentido negativo pronunciou-se o ac. STJ 9-Out-2003 94 e CARDONA 

FERREIRA se for um acto apenas praticado no tribunal a quo 95.  

O ponto é duvidoso já que formalmente se trata de questão exterior ao objecto 

da causa e sem relevância formal no sentido da decisão final. 

Todavia, não há dúvida que a parte ficaria em situação mais desfavorável, a 

qual poderia ser inibidora do direito recurso. 

Concorda-se, por isso, com CARDONA FERREIRA e segue-se a sua opinião 

de que os actos de má fé ad quo poderão ser considerados ad quem quando hajam 

sido continuados até à instância recursal 96. Isto na condição de que sem aqueles 

estes não possam ser julgados. 

 

                                                 
93 Cf. TEIXEIRA, Estudos cit., 24. 
94 CJ 171, 93. 
95 Guia cit., 101. 
96 Idem, 102. 
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IV. Segundo limite: limitação pela parte dispositiva e com decaimento 

 

 

A. Parte dispositiva; decisão sobre matéria de direito e decisão sobre 

matéria de facto  

 

 1. Dentro  desse objecto o recurso abrange apenas a “parte dispositiva da 

sentença que for desfavorável ao recorrente” (cf. art. 684º nº 2 segunda parte).  

 Portanto, o âmbito do objecto do recurso não é toda a sentença, mas apenas a 

decisão e nesta a parte com prejuízo. No mais há caso julgado formal. 

O objecto do recurso não é, em regra, a questão ou litígio sobre que caiu a 

decisão impugnada — os fundamentos. 

 

 2. Esta regra, constantemente, afirmada e que repensa o que foi objecto de um 

caso julgado, impõe algumas considerações. 

 Em primeiro lugar, quando dizemos que o objecto é a parte dispositiva da 

decisão, esta tanto pode ser uma decisão sobre matéria de direito, como uma decisão 

sobre a matéria de facto, como ambos. 

Justamente, versando o recurso sobre matéria de direito, as conclusões devem 

indicar o que se elenca no art. 685º-A nº2 e versando o recurso a decisão proferida 

sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar o que se 

arrola no nº 1 do art. 685º-B.  

 Citemos BRITES LAMEIRAS 97: é “possível dirigir a atenção, apenas à 

identificação e interpretação das normas jurídicas aplicadas”, mas também o “pedido 

de alteração da decisão pode (W) ter por objecto o que vem decidido do tribunal a 

aquo, como pressupostos de facto”. 

 

 3. Neste caso a decisão recorrida é aquela que foi “produzida no quadro 

normativo do art. 653º nº 2”. Na verdade, da decisão sobre a matéria de facto cabe 

reclamação de qualquer das partes por deficiência, obscuridade ou contradição (cf. art. 

653º nº 4 in fine). Todavia essa mesma decisão pode, se for interposto recurso da 

decisão final, ser objecto de apelação nesse momento, precisamente nos termos do 

art. 685ºB. Não conhece nunca é recurso autónomo. 

                                                 
97 Notas cit., 101. 
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 Portanto, a lei prevê duplo grau de jurisdição em matéria de facto, o que foi 

acompanhado do reforço dos poderes da Relação nesse âmbito, em sede de art. 712º. 

 

 

B. Impugnação de fundamentos 

 

 1. Os fundamentos também pode, todavia, e de modo restrito, ser objecto de 

recurso. 

 Em primeiro lugar, há a regra excepcional do art. 684º-A em que os 

fundamento de facto podem ser objecto de recurso para obviar a um perigo de um 

decaimento superveniente para o vencedor-recorrido por procedência do recurso do 

vencido-recorrente. 

 Mas, fora dessa excepcionalidade, já demonstrámos em sede de reformatio in 

peius que os fundamentos de facto podem ser objecto do recurso quando os 

efeitos/conteúdo da parte decisória não seja neutros ou independente em face de um 

ou de outro fundamento. 

 

Exemplo: é diferente a condenação do réu como devedor subsdiário e a condenação como 

devedor principal ou como devedor parciário em vez de devedor solidário. 

 

 2. Já quanto aos fundamentos de direito relembre-se que estas não estão 

sujeitas ao caso julgado, permanecendo a instância ad quem livre para interpretar e 

aplicar as regras de direito.  

 Não é admissível recurso dos fundamentos de direito, pois elas não estão 

sujeitas a caso julgado 

 

 Exemplo: não é passível de recurso a condenação no pedido de entrega de coisa com 

fundamento em qualificação do contrato como comodato e não como extinção de um arrendamento 

  

 Todavia vale novamente o nosso argumento: fundamentos de direito podem 

ser objecto do recurso quando os efeitos/conteúdo da parte decisória não seja neutros 

ou independente em face de um ou de outro fundamento. 

 TEIXEIRA DE SOUSA propugna, justamente, essa mesma recorribilidade dos 

fundamentos sempre que a qualificação “fique abrangida pelo efeito normativo do caso 

julgado, isto é, sempre que ela releve como um elemento da previsão de uma norma 

jurídica e, por isso, seja susceptível de determinar certas consequências jurídicas” 98. 

                                                 
98 Estudos cit., 464. 



 86 

 

Exemplo: o art. 853º nº 1 al. c) CC não admite extinção por compensação dos créditos 

provenientes  de factos ilícitos dolosos. O réu pode impugnar a qualificação da sua conduta 

como dolosa, de modo a levantar o obstáculo à compensação 99. 

 

 

C. Decaimento 

 

 Já atrás definimos o que é o prejuízo ou decaimento.. 

 Por outro lado, há que concretizar isso em concreto o sentido de 

vantagem/desvantagem na relação entre absolvição da instância etc. 

 Veja-se as soluções atrás a propósito da reformatio in peius. 

Curiosamente, esta mesma proibição de pioria mostra que se na primeira 

instância, i.e., em sede de objecto processual determinado pelos articulados das 

partes, o prejuízo se afere pela procedência da acção (cf. art. 26º nº 2) e determina 

pressupostos processuais, mas não limitando a procedência do pedido do autor, i.e., o 

mérito da acção, já, diversamente, na instância de recurso, i.e., em sede de objecto 

processual determinado objecto das sentença, o prejuízo determina a próprio âmbito e 

sentido do mérito recursal ao impedir o tribunal de revogar ou de anular a decisão 

nessa extensão.  

Este prejuízo apenas pode ser jurídico-material, ou seja, no plano dos efeitos 

substantivos da decisão apta a transitar em julgado. 

 

 

V. Terceiro âmbito: princípio dispositivo  

 

 

A. Delimitação voluntária; reformatio in melius 

 

 1. O tribunal ad quem, por regra, apenas conhece na exacta medida do que o 

recorrente lhe pedir. 

O recorrente pode, nos termos do nº 2 do art. 684º, restringir o recurso a uma 

das decisões distintas, desde que especifique no requerimento de interposição, qual a 

decisão de que recorre. Está, assim, a aceitar as demais. 

 

 Exemplo: na cumulação simples excluir uma delas. 

                                                 
99 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 464. 
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 Claro que se for apenas uma a decisão nada há a restringir. 

 

 2. Essa restrição pode, por maioria de razão, ser feita a título subsidiário. 

 

 

 Exemplo: o autor recorrer da absolvição de um pedido e determinar que se e apenas se esse 

recurso for improcedente recorrer do outro. 

 

 Trata-se aqui de uma forma de recurso subsidiário. 

 

 

 3. Na falta de especificação entende-se que o recurso abrange toda a parte 

dispositiva (cf. art. 684º nº 2). Mas nas conclusões da alegação, pode o recorrente, 

supervenientemente, restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso 

(nº 3 do mesmo artigo) 100.  

Daqui resulta que, tradicionalmente, a jurisprudência manda medir o objecto 

efectivo do recurso pelas conclusões da alegação 101:  

 

 

 4. Todavia se houver relações de prejudicialidade entre as decisões, todas 

consideras improcedentes, “o recorrente pode restringir o recurso à decisão relativa ao 

objecto prejudicial, mas não o pode fazer quanto à decisão respeitante ao objecto 

dependente” (TEXEIRA DE SOUSA 102). 

 

 

 Exemplo: o autor não pode recorrer da absolvição do pedido de indemnização por ocupação de 

uma casa, sem recorrer da absolvição no pedido de reconhecimento da propriedade sobre a mesma. 

  

5. O princípio dispositivo exprime-se, ainda, na proibição de reformatio in 

melius ou excesso de pronúncia recursal : é o requerente que determina a vantagem 

                                                 
100 STJ 5-Mai-2005 (ARAÚJO BARROS): O recorrente pode ainda restringir, expressa ou tacitamente, nas 

conclusões das alegaçõesconclusões das alegaçõesconclusões das alegaçõesconclusões das alegações, o objecto do recurso. 
101 STJ 22-Nov-1990 (MIGUEL MONTENEGO): É jurisprudência corrente medir-se o objecto do recurso pelo 

ambito das conclusões da alegação do recorrente;  STJ 28-Jun-1994 (COSTA RAPOSO: As conclusõesconclusõesconclusõesconclusões 

estabelecem os limites do objecto do recursolimites do objecto do recursolimites do objecto do recursolimites do objecto do recurso - artigos 684, n. 3, 713 e 726 do Código de Processo Civil. No 

mesmo sentido, STJ 20-Mar-1990 (Jorge Vasconcelos), STJ 26-Mar-1992 (Tato Mariano), STJ 28 STJ 28 STJ 28 STJ 28----SetSetSetSet----1995 1995 1995 1995 

(Sousa Guedes, (Sousa Guedes, (Sousa Guedes, (Sousa Guedes,  STJ 30-Abr-1996 (Ramiro Vidigal), STJ 24STJ 24STJ 24STJ 24----JunJunJunJun----1999 (Peixe Peliça e)STJ 51999 (Peixe Peliça e)STJ 51999 (Peixe Peliça e)STJ 51999 (Peixe Peliça e)STJ 5----MaiMaiMaiMai----2005 (Araújo 2005 (Araújo 2005 (Araújo 2005 (Araújo 

Barros)Barros)Barros)Barros)  
102 Estudos cit., 461. 
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que quer, mesmo que outra  maior ou melhor pudesse ser decidida oficiosamente pelo 

tribunal de recurso 103; 

Ao contrário da pioria, a melhoria não pedida, proibida pela reformatio in 

melius, mede-se pela comparação entre o pedido no recurso e o resultado virtual do 

recurso. 

 Destarte deve comparar-se o pedido de improcedência do pedido, com o 

pedido de absolvição da instância.  

 

 

 

B. Alargamento do objecto do recuso 

 

1. Apenas se admite alargamento em dois casos. 

O primeiro caso é o da decisão recorrida for rectificada, esclarecida ou 

reformada a requerimento da parte contrária. Recorde-se que o respectivo 

requerimento faz-se na própria alegação de recurso (nº3 do art. 669º). 

Nesse caso manda o art. 670º nº 3 que o recurso que tenha sido interposto fica 

a ter por objecto a nova decisão, podendo o recorrente, no prazo de 10 dias, dele 

desistir, alargar ou restringir o respectivo âmbito, em conformidade com a alteração 

sofrida, e o recorrido responder a tal alteração, no mesmo prazo. 

O segundo caso é do art. 684º-A, 

 

2. O art. 684º-A, prevê a extensão voluntária às questões prejudicadas pelo 

recurso com a intenção de tentar obstar à procedência do recurso 

 

1 — No caso de pluralidade de fundamentos da acção ou da defesa, o tribunal de recurso 

conhecerá do fundamento em que a parte vencedora decaiu, desde que esta o requeira, mesmo a título 

subsidiário, na respectiva alegação, prevenindo a necessidade da sua apreciação. 

2 — Pode ainda o recorrido, na respectiva alegação e a título subsidiário, arguir a nulidade da 

sentença ou impugnar a decisão proferida sobre pontos determinados da matéria de facto, não 

impugnados pelo recorrente, prevenindo a hipótese de procedência das questões por este suscitadas. 

 

Trata-se de um excepcional recurso cujo objecto  é a questão ou litígio sobre que 

caiu a decisão impugnada — os fundamentos de facto. 

Sobre ele escreve TEIXEIRA DE SOUSA que “se acção comporta várias 

causas de pedir concorrentes ou a defesa se baseia em vários fundamentos” e apenas 

                                                 
103 Cf. LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPC anot III-I cit., 42. 
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uma das causas ou fundamento foi decidido como procedente “a parte recorrida (ou 

vencedora) pode requerer a apreciação (W) da causa de pedir ou do fundamento que 

não foi julgado procedente” 104.  

 

3. Cabem aqui, segundo TEIXEIRA DE SOUSA, duas situações: a de causas 

de pedir/fundamentos de defesa alternativos(1) e a de causas de pedir/fundamento de 

defesa subsidiários (2) 105. 

 

 Exemplo (1): o autor invocou responsabilidade contratual e extracontratual e ganhou na 

contratual, condenando-se o réu. Se este recorrer pode o autor ao abrigo do art. 684º-A requerer ao 

tribunal que em caso de vencimento do recurso seja apreciado o fundamento da responsabilidade 

extracontratual 

 

 Exemplo (2): o réu impugna os factos constitutivos do crédito, alegados pelo autor e, 

subsidiariamente, excepciona com o pagamento da dívida. Se o autor recorre porque o tribunal absolveu 

o réu do pedido por causa do pagamento, o réu pode requer que caso o tribunal ad quem revogue a 

condenação aprecie todavia a sua impugnação dos factos constitutivos 106. 

 

 Trata-se, pois, de um recurso subsidiário. 

 

 4. Pergunta TEXEIRA DE SOUSA se este recurso de fundamentos pode 

conhecer de todos os fundamentos agora questionados pelo recorrido ou se deve 

excluir os fundamentos que o tribunal a quo tenha deixado de apreciar. 

 Contra dir-se-ia que a parte vencedora venceu por alguma causa de 

pedir/fundamento então não foi prejudicada pela não dos demais. Ou seja: não há 

prejuízo. 

 A resposta de TEIXEIRA DE SOUSA é a oposta: apesar de o tribuna a quo 

“não ter verificado se os factos adquiridos no processo são suficientes para a sua 

procedência”  isso “não impede que a parte vencedora requeira a sua apreciação pelo 

tribunal de recurso, dado que, se este não possuir os elementos suficientes para o seu 

julgamento o processo” teria sempre de ser remetido para o tribunal recorrido”. É que 

o nº 3 do art. 684º-A determina que  na falta dos elementos de facto indispensáveis à 

apreciação da questão suscitada, pode o tribunal de recurso mandar baixar os autos, a 

fim de se proceder ao julgamento no tribunal onde a decisão foi proferida. Ou sea: o 

                                                 
104 Estudos cit., 462. 
105 Estudos cit., 462-463. 
106 Estudos cit., 462-463. 



 90 

tribunal recorrido terá de conhecer “mandado” pela relação se o recorrido pedir o 

conhecimento de fundamento e esta não tenha elementos 107. 

 

 5. Pessoalmente temos muitas dúvidas quanto à bondade desta segunda 

posição. É que a Relação só tem falta de elementos justamente quanto ao seu âmbito 

de recurso e é este que estamos justamente a discutir. Portanto o nº 3 do art. 684º-A 

pressupõe uma prévia resposta à questão do âmbito. 

 

 

VI. Extensão do âmbito do recurso: conhecimento oficioso das questões 

prejudicadas 

  

1. O art. 715º nº 2 contém uma verdadeira restrição a muito do que se escreveu 

atrás.  

 

Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as 

considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação 

procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que 

revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários. 

 

 Este caso resulta do funcionamento do poder de substituição que o art. 715º 

concede ao Tribunal da Relação.  

Neste determina-se que ainda que declare nula a decisão que põe termo ao 

processo, o tribunal de recurso deve conhecer do objecto da apelação e que se o 

tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as 

considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a 

apelação procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo 

acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos 

necessários. Impõe-se, no entanto, a audição prévia das partes para, querendo, 

produzirem alegações complementares (cf. nº 3 108). 

Ora isto significa que a Relação pode oficiosamente conhecer  

 

a. um pedido reconvencional, antes não conhecido por o crédito do autor 

ter sido tido como inexistente; 

                                                 
107 Estudos cit., 463. 
108 Cf. LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPCanor III-1 cit., 132. 
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b. o pedido do autor, antes não conhecido por prévia decisão de 

absolvição da instância, pode vir a obter109. 

 

2. Claro que se faltarem dados, então a Relação não decide e reenvia ao  

tribunal a  quo. 

 

3. A aplicação deste preceito, vigente também para a revista ex vi art.  

726º, traduz-se em restrições a alguns dos anteriores limites.  

Primeiro, ao limite do caso julgado, na vertente de proibição de pioria, já  

que, como se mostrou atrás, o recorrente da decisão pode obter um resultado pior. 

Assim, o autor vencido pode ver uma decisão de absolvição de instância substituída 

por uma decisão de absolvição no pedido ou o réu ver a absolvição no pedido ser 

substituída por uma absolvição na instância 

 Segundo, ao limite do princípio dispositivo já que o tribunal ad quem vai 

conhecer de questões não requeridas pelo recorrente. Este apenas pediu a revogação 

da primeira decisão. 

. 

 

 

 

 

§ 12º Cumulação de recursos 

 
 
Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

I. Formas de cumulação 

  

Pode haver cumulação de recursos em três casos: pluralidade de recursos 

independentes, dedução de recurso subordinado a recurso principal, dedução de 

recurso subsidiário quanto aos fundamentos. 

                                                 
109 Em termos próximos, no anterior art. 753º nº1 em sede de agravo expressamente se estatuía que “Sendo 

o agravo interposto de decisão final e tendo o juiz de 1.ª instância deixado, por qualquer motivo, de 

conhecer do pedido, o tribunal, se julgar que o motivo não procede e que nenhum outro obsta a que se 

conheça do mérito da causa, conhecerá deste no mesmo acórdão em que revogar a decisão da 1.ª instância”. 

Cf., a propósito, TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 468. 
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II. Pluralidade de recursos independentes 

  

1. Segundo o art. 682º/ 1 é possível uma cumulação de recursos  

independentes quando “ambas as partes ficam vencidas”,  i.e., a decisão é 

desfavorável ao autor (ou vários autores) e ao réu (ou a vários réus), porque é 

parcialmente favorável autor (quanto ao pedido único ou a alguns dos pedidos 

cumulados) e parcialmente favorável ao réu. Neste caso, ambas partes teriam 

legitimidade para recorrer nos termos gerais do art. 680º/ 1.  

Então, dá-se a cumulação de recursos independentes e principais quando cada 

um dos vencidos interpõe recurso da decisão (na parte em foi vencido) “no prazo e 

nos termos normais” (art. 682º/ 2). 

 

2. O recurso independente deve respeitar à relação material controvertida 

directamente. Assim, o recurso da decisão de litigância de má fé não pode funcionar 

como recurso principal 110. 

 

 

 

 

III. Dedução de recurso subordinado 

  

  

 

A. Âmbito 

  

 

1. Aqui há um recurso dependente de um outro recurso (principal). Há, pois, 

uma pluralidade ou cumulação de recursos.  

Escrevemos atrás que aqui também há uma pluralidade de partes recorrentes, 

pois há mais do que um recurso, deduzidos em separado 

 

                                                 
110 STJ 20-Mar-1990. 
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3. Pode haver recurso subordinado de decisão arbitral 111, pois o regime 

recursal é geral e compatível com o regime da arbitragem. 

 

 

B. Pressupostos processuais 

 

1. Os pressupostos processuais para a dedução subordinada de um recurso 

são quatro. 

 

2. O primeiro pressuposto é, segundo o art. 682º/ 1 “ambas as partes ficam 

vencidas”, e, portanto, ambas as partes teriam legitimidade para recorrer nos termos 

gerais do art. 680º/ 1. E, portanto, estamos em sede de legitimidade recursal geral 

O segundo pressuposto é, dentro do prazo normal do art. 685º apenas uma 

das partes vencidas recorrer, não sendo contraparte 112. 

A renúncia ao direito de recorrer ou aceitação da decisão por um dos litigantes 

não impede a interposição do recurso subordinado (claro que em resultado do 

princípio da realidade pode não ser necessário a um dos comparte recorrer de 

subordinado, deixando isso para os restantes), desde que haja uma parte contrária 

que recorra da decisão, a menos que o renunciante haja expressamente declarado 

que  renúncia ou a aceitação da decisão implicam a vontade de não interpor em caso 

algum o próprio recurso subordinado(nº 4). 

Por outro lado, o recurso principal não tem de ser da mesma espécie do 

recurso subordinado. 

 

Exemplo no direito pretérito: o recurso principal ser uma revista e o subordinado um agravo em  

2ª instância 

 

3. O terceiro pressuposto é o outro vencido interpor posteriormente recurso  

dito SUBORDINADO, dentro do prazo de 10 dias a contar da notificação do despacho 

                                                 
111 STJ 28/-Jan-1999 (SOUSA DINIS): é admissível recurso subordinado do que se interpõe de decisão 

arbitral, por aplicação subsidiária do disposto no art. 682 do CPC. 
112 STJ 5/-Out-2003 (SANTOS BERNARDINO9 1. O recurso subordinado supõe a prévia interposição, pela 

parte contrária do recorrente, de recurso independente, não sendo de admitir se o recurso independente for 

interposto por um comparte. 2. Se, tendo ficado parcialmente vencidos dois réus, um deles recorre da 

decisão, ao outro (que não interpôs recurso independente) só fica aberta a via do recurso subordinado se o 

autor (também parcialmente vencido) tiver interposto recurso da parte da decisão que lhe foi desfavorável. 
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que admitiu o recurso da parte contrária (nº 1, in fine  e nº 2) 113. Trata-se de 

tempestividade.   

O último pressuposto é o recurso independente e o recurso subordinado 

respeitarem ao mesmo despacho ou decisão 114. 

  

4. Deve-se, todavia, acrescentar ainda a recorribilidade (i.e., a decisão ser 

recorrível ou não ter havido renúncia ao recurso), salvo quanto à exigência de 

sucumbência superior a metade da alçada do tribunal recorrido (cf. art. 682º nº 5). 

A falta deste requisito pode ter sido, aliás, a razão da não interposição de recurso 

independente115. 

 

 

C. Regime 

 

 

1. Quanto ao seu regime enuncia o ac. STJ 20-Mar-1990 (JORGE 

VASCONCELOS) que se ambas as partes ficarem vencidas cada uma delas terá de 

recorrer se quiser obter a reforma da decisão na parte que lhe seja desfavorável; mas 

o recurso por qualquer delas interposto, pode, nesse caso, ser independente ou 

subordinado, sendo a eficácia deste ultimo dependente da eficácia do recurso 

principal. 

Assim, a regra é a da dependência processual entre o recurso subordinado e o 

recurso principal. 

Efectivamente, o recurso subordinado só virá a ser apreciado pelo tribunal ad 

quem se o recurso principal vier a ser apreciado de mérito. Não sendo possível 

conhecer do recurso independente, porque  o primeiro recorrente desistiu do recurso, 

porque ficou sem efeito, ou se o tribunal dele não tomou conhecimento (art.  682, n. 3 

do Código de Processo Civil), caduca o recurso subordinado 116. 

                                                 
113 Claro que ele também pode nada fazer até ao fim do recurso e transita em julgado  a parte da decisão 

não impugnada; 
114 Neste sentido, STJ 5-Jun-1979 (ACÁCIO CARVALHO) 
115 STJ 27-Abr-1999 (FRANCISCO LOURENÇO): Face ao disposto no n. 5 do artigo 682, do C.P.C. - que prevê 

a admissibilidade dos recursos subordinados independentemente da alçada - não pode hoje dizer-se que a 

interposição do recurso subordinado resulta de uma atitude de conformação com a decisão, condicionada à 

sua não impugnação pela parte contrária, podendo antes resultar do facto de à parte não assistir o direito de 

interpor recurso independente. 
116 Neste sentido, STJ 28-Jul-1987 (Dias Alves), STJ 20-Dez-1989 (Manso Preto), STJ 15-Jun-2005 (Sousa 

Peixoto). 
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Diversamente, se o recurso principal for conhecido a procedência ou 

improcedência desse recurso não obstam ao conhecimento do subordinado 117. 

 

2. Todavia um recurso subordinado deve ser apreciado pelo tribunal ad quem  

antes do recurso principal vier a ser apreciado de mérito quando no recurso 

subordinado se levantar e discutir questão que pode afectar a apreciação do recurso 

independente 118. 

Já ALBERTO DOS REIS notava que nestes casos em que, em termos lógicos, 

a questão posta no recurso subordinado deva ser decidida antes do recurso principal, 

como a subsistência daquele depende da continuação deste, o tribunal deve, em 

primeiro lugar, assegurar-se que o recurso principal está em condições de poder 

conhecer-se do seu objecto; só então, poderá o tribunal começar por julgar o recurso  

 

3. Por fim, no plano do efeito útil, em recurso subordinado pode o recorrente 

obter o efeito que obteria com a interposição de recurso independente 119. 

 

 

III. Dedução de recurso subsidiário 

 

 

1. TEIXEIRA DE SOUSA define recurso subordinado como aquele “cuja 

apreciação é condicionada pelo recorrente ao sentido do julgamento de um outro 

recurso” 120 

Pode haver recurso subordinado sem que haja cumulação de recursos. 

É o caso de quando o recorrente, ao abrigo do art. 684º nº 2 primeira parte, 

restringe o objecto do recurso a alguma ou algumas de distintas decisões.   

Pois ele poderia não excluir do conhecimento mas antes subordinar esse 

conhecimento à improcedência do recurso da primeira decisão. 

 

 Exemplo: o autor recorrer da absolvição de um pedido e determinar que se e apenas se esse 

recurso for improcedente recorrer do outro. 

 

                                                 
117 STJ 22-Mai-1990 (MENÉRES PIMENTEL) 
118 STJ 27-Nov-1990 (LEITE MARREIROS) 

119 STJ 25-Nov-1998 (QUIRINO SOARES) 
120 Estudos cit., 464. 
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2. Recurso subordinado com cumulação de recursos é permitido pelo 

mecanismo do art. 684º-A 

Aqui os fundamento de facto podem ser objecto de recurso para obviar a um 

perigo de um decaimento superveniente para o vencedor-recorrido por procedência do 

recurso do vencido-recorrente.  

 Analisámos, então, o âmbito respectivo. Tratemos agora dos pressupostos 

 

i. pluralidade de fundamentos da acção ou defesa 

ii. decaimento em algum deles 

 

O vencedor (recorrido) deve requerer, nas suas contra-alegações, então,  

que o tribunal de recurso conheça desse fundamento em caso de procedência do 

recurso da parte contrária. Nesse caso a decisão de 1ª instância, que lhe é favorável, 

teria de ser revogada. 

 Então, deverá o tribunal da Relação conhecer em recurso do vencedor (já 

provisório) “a outra causa de pedir ou o outro fundamento” 

O recurso é, antes de mais, um novo recurso porque o vencedor pede a 

revogação da decisão na parte em que decaiu. 

 E é um recurso condicional porque esse pedido apenas será conhecido se for 

necessária a sua apreciação. 

 Pode falar-se, em sentido, em recurso subsidiário porquanto há um pedido de 

indeferimento do recurso do vencido e subsidiariamente, na improcedência, na 

revogação da sentença. 

 

3. Recurso subordinado pode sê-lo mesmo entre dois recursos independentes, 

como ensina TEIXEIRA DE SOUSA na reconvenção fundada no art. 274º nº 2 al. c) 

(i.e., o réu pretende o mesmo efeito jurídico que o autor). 

Assim, se o autor reivindicante de um bem recorrer de sentença que absolve o 

réu do pedido, a improcedência do recurso é condição de conhecimento do recurso da 

parte da decisão que absolveu o autor reconvido de idêntico pedido de reivindicação 

por parte do réu. É que o réu só ganhar a reconvenção se o autor não poder. 

 

 
 



 97 

 

 

2. PARTE. APELAÇÃO 
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TÍTULO I. INTRODUÇÃO 

 

 

CAPÍTULO I. OBJECTO 

 

 

§13º Generalidades 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

I. Sistema anterior à reforma de 2007 

 

 

 1. No sistema dualista anterior à reforma de 2007 o objecto do recurso de 

apelação era um e o objecto do recurso de agravo era outro. 

 De um lado o art. 691º ditava que  

 

1 - O recurso de apelação compete da sentença final e do despacho saneador que decidam do mérito da 

causa.  

2 - A sentença e o despacho saneador que julguem da procedência ou improcedência de alguma 

excepção peremptória decidem do mérito da causa. 

 

 Do outro, o art. 733º enunciava que 

 

O agravo cabe das decisões, susceptíveis de recurso, de que não pode apelar-se. 

 

 2. Pese embora emboras dificuldades de delimitação, a verdade é que havia 

alguma simplicidade distintiva entre os dois objectos.  

A apelação conhecia das decisões sobre questões materiais, enquanto o agravo 

em 1ª instância conhecia das decisões sobre questões processuais. 

 Importa esclarecer melhor esta afirmação. 

 

 3. As decisões que decidiam do mérito da causa quais eram? 
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Uma primeira questão prévia que sempre levantou dúvidas era o sentido a dar a 

este “decidam” do mérito: incluía também as sentenças homologatórias ou não? 

É que antes da Reforma de 1995-1996 a ênfase era posta no “conhecimento: 

 

 “1. O recurso de apelação compete da sentença final e do 

despacho saneador que conheçam do mérito da causa.  

 2. A sentença ou despacho saneador que decidem sobre a 

procedência de alguma excepção peremptória, que não seja caso 

julgado, conhecem do mérito da causa”.  

  

A este respeito existiam, segundo RIBEIRO MENDES, duas posições: a 

puramente volitiva e a intelectual-volitiva 

A posição puramente volitiva, conhecer de mérito é decidir (querer) de mérito, 

independentemente do grau de contribuição da vontade do juiz para o conteúdo da 

decisão (PALMA CARLOS / CASTRO MENDES). 

 

Exemplo: uma decisão homologatória ou uma decisão proferida num regime de revelia 

com efeito cominatório pleno seria  impugnável por apelação 

 

 Para a posição intelectual-volitiva, conhecer do mérito implica que o conteúdo 

da decisão - com alcance atrás referido - é acertado, ponderado pelo decidente do 

exame, i.e., o juiz, em face do direito substantivo, não quando o conteúdo da decisão é 

vinculativamente imposto por normas processuais (JOSÉ ALBERTO DOS REIS) 121. 

 

Exemplo: uma decisão homologatória ou uma decisão proferida num regime de revelia 

com efeito cominatório pleno seria impugnável por agravo 
 

 

 A posição que estava na lei em 2007 era a primeira, já que o conhecimento tinha 

sido substituído pelo decidir. Ressalva-se a homologatória de desistência da instância 

que continuava ser passível de agravo 122 

Decidiam do mérito da causa as seguintes decisões: 

 

i. Sobre  procedência ou improcedência do pedido 

                                                 
121 Neste sentido, STJ 18-Mai-1973 (BMJ 227, 102), RL 8-Jan-1980 (CJ V, 194), RC 21-Fev-1984 (BMJ 384, 

674) e RC 18-Nov-1986 (BMJ 396, 619). 
122 CARDONA FERREIRA. 
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Exemplo: é impugnável por apelação a sentença final e do despacho saneador quer  

condenem quer absolvam do pedido, total ou parcialmente.  

 

Exemplo: diversamente, a sentença final ou o despacho saneador que se abstenham de 

conhecer do mérito (decisão de forma) são impugnáveis por agravo.  

 

O que era importante é o objecto da decisão e não o fundamento da 

decisão, que pode ser de qualquer natureza.  

 

Exemplo: é impugnável em apelação a sentença final e do despacho saneador quer  

condenem quer absolvem do pedido, total ou parcialmente, com fundamento em 

ilegalidade da parte da sentença que julgou improcedente a excepção dilatória de 

legitimidade   

 

ii. Sobre uma excepção peremptória com procedência ou com 

improcedência ― impeditiva (nulidade, vícios de vontade), extintiva 

(anulabilidade, extinção da obrigação, condição resolutiva, prescrição), 

modificativa (condição suspensiva, excepção do não cumprimento, direito 

de retenção) ―  i. e.,   de que resulte a absolvição do réu do pedido, por 

procedência, ou a sua condenação 123 

 

Exemplo1: é impugnável por apelação despacho saneador que absolvam do pedido 

por procedência da excepção de nulidade, nos termos do art. 510º/1-b) in fine 

 

Exemplo2: é impugnável por apelação despacho saneador que julgue improcedente 

a mesma  excepção de nulidade, nos termos do art. 510º/1-b) in fine 

 

Exemplo3: é impugnável por agravo um despacho saneador que julgue procedente 

a excepção de caso julgado, nos termos do art. 510º/1-b) in fine 

 

 

                                                 
123 STJ 3-Out-1990 (ROBERTO VALENTE): Conhece do mérito da causa a sentença (ou acórdão) que decida 

sobre a procedência de uma excepção peremptória que não seja o caso julgado. 

Identicamente, RC 6-Mai-1977 (CJ II, 684), RP 25-Mar-1980 (CJ V, 126), RP 11-Mar-1982 (BMJ 315, 327), 

STJ 4-Mar-1986 (BMJ 355, 318) [CONFIRMAR] 

Contra, ALBERTO DOS REIS, para quem este tipo de decisão deveria ser agravada, em virtude de, de na sua 

opinião, o art. 514º, nº 2 CPC39 (actual, art. 510º, nº 1, al. b)) não considerar julgamento de mérito o 

conhecimento de qualquer excepção peremptória. Para RODRIGUES BASTOS a decisão de improcedência da 

excepção não era apelável mas agravável; neste sentido RL 18-Mai-1977 (CJ II, 628, RL 26-Out-1979 (CJ IV, 

122, RC 7-Mar-1984 (BMJ 335, 348)e RC 17-Fev-1978 (CJ III, 291) 
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 4. Por exclusão de partes, todas as demais decisões eram passíveis de recurso 

de agravo 124.  

Cabe agravo pois trata de objectos autónomos do objecto da apreciação de 

mérito. 

Por exemplo, cabia recurso de agravo as decisões sobre pressupostos 

processuais125,  a arguição de nulidade da sentença ou despacho 126, o apoio 

judiciário127, a decisão sobre a matéria de facto 128,  a parte da decisão final de mérito e 

que condene em custa, multas ou indemnização por litigância de má-fé e  das decisões 

finais proferidas em procedimentos cautelares e  nos incidentes com autonomia 

processual 129,  

 

5. Todavia, em alguns casos era a própria lei de determinava o meio de recurso a 

seguir. Aí parecem ter sido considerações meramente pragmáticas a determinar a opção 

legislativa.  
Assim, umas vezes impunha que se usasse o agravo:  arts. 234º-A/2, 475º, nº 1, 

 953º, nº 2.  

Noutros casos a lei impunha que se usasse a apelação: 955º, 1373º, nº 3, 1382º, 

nº 2). 

 

 

 

II. Discussão doutrinal pretérita 

 

1. Não era grande a diferença entre apelação e agravo. 

Assim, não tinha graves consequências a qualificação errada pelo recorrente 

da espécie de recurso interposto - veja-se o art. 687º, nº 3, in fine, já referido 

                                                 
124 STJ 28-Out-1993 (RAÚL MATEUS): O campo do recurso de agravo é definido por exclusão de partes: ele 

tem cabimento apenas nos casos em que não caiba antes recurso de apelação ou de revista. 
125 STJ 29-Out-1974 (BRUTO DA COSTA:É de agravo e não de revista o recurso interposto para o Supremo de 

acórdão da Relação que julgou procedente a excepção dilatoria da ineptidão da petição inicial. STJ 3-Out-

1978 (BRUTO DA COSTA): Quando está em causa apenas a legitimidade activa, o recurso a interpor é o de 

agravo (artigos 721, n. 2 e 754, alínea b) do Código de Processo Civil). 
126 STJ 30-Nov-1995 (JOAQUIM DE MATOS): Se o recorrente quiser impugnar a decisão, por nulidades, 

servir-se-á do agravo. Se porventura for aí decretada a reforma, pode-se-lhe seguir a revista, por violação 

da lei substantiva. 
127 STJ 30- Abr- 1996 (HERCULANO LIMA): em matéria de apoio judiciário, são passíveis de agravo apenas as 

decisões proferidas pelo tribunal onde se requer o benefício 
128 STJ 28-Fev-96 (MATOS CANAS). É de agravo o recurso em que se não ataque o fundo da causa, mas tão 

só aspectos formais, como uma defeituosa valorização de documentos e a falta de quesitação de factos 

pertinentes. 
129 Em virtude de se ter suprimido em 1961 o anterior nº 2 do art. 691º CPC 39, diverso do número actual 

(ALBERTO DOS REIS / LUSO SOARES). 
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Por outro lado, em certos casos, os julgadores podem optar com 

discricionaridade entre determinar a mudança da espécie do recurso de agravo para a 

apelação, ou deixar seguir a causa como agravo - art. 702º, aplicável ao agravo ex vi  

art. 749º 

 

2. CASTRO MENDES escrevia que era pouca a diferença prática entre a 

qualificação como agravo ou como apelação: “A ideia geral é que a apelação é julgada 

algo mais cuidadosamente que o agravo - as partes têm mais tempo para preparar as 

suas alegações, os adjuntos e o relator mais tempo para estudarem o processo”.  

Por seu lado, para LUSO SOARES o  agravo é uma  “apelação sumária” 

(MANUEL DE ANDRADE); o que releva apenas é a autonomia do agravo resultante 

da sua estrutura funcional ser, efectivamente, diferente.  

 

3. Qual era o recurso-regra? A doutrina estava dividida. 

Para uns, segundo o critério do âmbito o agravo é o recurso regra, ao passo 

que a apelação e a revista seriam recursos de excepção  

Tal fora a posição de ALBERTO DOS REIS130, de PALMA CARLOS 131 e de 

RIBEIRO MENDES. Escrevia este Mestre que sem negar que historicamente, o agravo 

esteja ligado à possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias e admitindo 

igualmente, que a apelação seja para o legislador o modelo típico, defende que, porém, 

ao nível do âmbito de aplicação dos recursos interpostos de decisões de primeira 

instância, se pode manter a afirmação de que o agravo é o recurso-regra.   

Com isso não quer dizer que os outros sejam excepcionais, mas tão só que o 

âmbito de aplicação da apelação se achava delimitado positivamente, enquanto o do 

agravo se descobre negativamente, por exclusão de partes 

Contra, e usando um critério da tramitação, LUSO SOARES defendia que a 

apelação era o recurso regra. Por um lado, não era possível falar, nas relações entre o 

agravo e os outros recurso típicos, de regra e excepção. Por outro lado, a autonomia 

do agravo residiria na especificidade do seu regime de subida, regulado na lei “por 

força de uma necessidade de urgência e de uma necessidade de avanço na resolução 

de certas questões”; ele teria sentido como meio de impugnação de decisões 

interlocutórias, vistas estas como decisões instrumentais na formação progressiva da 

sentença. 

A regulamentação mais detalhada da tramitação do recurso de apelação mostra 

que o legislador o consagrou como modelo típico dos recursos ordinários. 

                                                 
130 Assim, ALBERTO DOS REIS 
131 “O agravo é o recurso ordinário geral ou comum”. 
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III. Sistema posterior à reforma de 2007 

 

 1. Com a reforma de 2007 passou-se para um sistema monista de recurso das 

decisões, com a supressão do agravo tanto de primeira instância, como da própria 

Relação,  

 Suprimiu-se o agravo e boa parte do seu objecto foi integrado no objecto da 

apelação. É “um novo paradigma de recurso, que pouco já tem a ver com o anterior 

recurso ordinário com o mesmo nome” no dizer de BRITES LAMEIRAS 132 

O critério de integração de uma decisão no objecto passou agora a ser formal, 

consoante o carácter final ou interlocutório da decisão. Por outro lado, dessas decisões 

algumas são recorríveis de imediato e outras são recorríveis a final 

 

2. Efectivamente decorre do art. 691º o seguinte 

 

a. Decisões autonomamente e imediatamente apeláveis 

a. Decisão do tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo 

b. Decisões interlocutórias típicas 

i. Decisão que aprecie o impedimento do juiz; 

ii. Decisão que aprecie a competência do tribunal; 

iii. Decisão que aplique multa; 

iv.  Decisão que condene no cumprimento de obrigação 

pecuniária 

v.  Decisão que ordene o cancelamento de qualquer registo; 

vi.  Decisão que ordene a suspensão da instância; 

vii.  Decisão proferida depois da decisão final; 

viii. Despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, 

decida do mérito da causa; 

ix.  Despacho de admissão ou rejeição de meios de prova; 

x. Despacho que não admita o incidente ou que lhe ponha 

termo; 

                                                 
132 Notas cit., 95. 
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xi. Despacho que se pronuncie quanto à concessão da 

providência cautelar, determine o seu levantamento ou 

indefira liminarmente o respectivo requerimento; 

xii. quaisquer decisões cuja impugnação com o recurso da 

decisão final seria absolutamente inútil; 

xiii. nos demais casos expressamente previstos na lei. 

b. Decisões subordina e mediatamente apeláveis (“restantes decisões”, ou 

seja, sempre interlocutórias e atípicas) 

i. Apenas podem ser impugnadas no recurso que venha a 

ser interposto da decisão final ou do despacho previsto na 

alínea l) do n.º 2) 

ii. Ou se não houver recurso da decisão final,  apenas se 

forem decisões que tenham interesse para o apelante 

independentemente daquela decisão podem ser 

impugnadas num recurso único, a interpor após o trânsito 

da referida decisão. 

 

 

Vamos analisar o sentido e âmbito respectivos.  

 Note-se ainda que o artigo não apenas delimita o objecto da apelação quanto 

determina o momento de dedução da apelação: se logo após a notificação da decisão, 

se apenas depois da notificação da sentença final. 

 As decisões imediatamente impugnáveis são as dos nºs 1 e 2 do art. 691º. 

 As decisões recorríveis somente a final são as dos nºs 3 e 4 do art. 691º. 

 

3. Naturalmente que a inclusão da decisão nesse âmbito não dispensa os  

pressupostos processuais da legitimidade e recorribilidade. Nomeadamente, 

continuam a não merecer apelação os despachos de mero expediente ou proferidos 

no exercício de um poder discricionário (cf. art. 679º). Ou, ainda, mesmo em decisão 

interlocutória, maxme, um despacho saneador não final, que o valor da causa e da 

sucumbência admitam recurso 133 

 

 

 

 

                                                 
133 Cf. ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 187. 
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§14º Decisões imediatamente recorríveis 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

I. Aspectos gerais 

 

As decisões imediatamente impugnáveis são as dos nºs 1 e 2 do art. 691º, 

como se disse. 

Se as partes não interpuserem recurso delas ―mesmo as que sejam 

interlocutórias ― elas transitam em julgado, nos termos do art. 677º, material ou 

formal consoante o seu objecto. Julgado material conhecerá apenas a sentença final 

de mérito ou o saneador que decida do mérito da causa (cf. art. 671º nº 1; cf. ainda o 

art. 672º nº 1) 

 

 

II. Decisões finais 

 

 

 1. “Decisão do tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo”, constitui 

uma ampla noção. 

 Em primeiro lugar, é irrelevante o momento processual em que ela foi proferida. 

Tanto pode ser um despacho de indeferimento liminar (cf. art. 234º-A nº 1), como um 

despacho avulso de extinção da instância por falta de patricínio (cf. art. 33º), por 

incompetência absoluta (cf. art. 103º), por deserção, impossibilidade ou inutilidade 

superveniente (cf. art. 288º) , como um despacho saneador que conheça do mérito ou 

absolva da instância (cf. art. 510’º nº 1 als. b) e a) respectivamente), como a sentença 

final quer conheça do mérito quer absolva da instância (cf. art. 658º ss), incluindo em 

ambos os casos a extinção por homologação de negócio processual (cf. art. 287º al. 

d). 

  

2. Em segundo lugar, não é importante se a decisão foi de forma, i.e., de 

absolvição da instância, ou se foi de fundo, i.e., de condenação ou de absolvição no 

pedido. 
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 3. Todavia, se for uma decisão de extinção parcial da instância que não extinga 

a acção já não cabe no nº 1, como  “envolver apenas alguns dos compartes ou (W)  se 

reportar apenas a um segmento do objecto da acção” (v.g., absolvição parcial da 

instância, como no art. 31º nº 4, ou de rejeição de pedido cumulado). 134 

 Terá de caber nas als. do nº 2, maxime, como saneador sentença, ou como 

despacho que aprecie a competência do tribunal. 

 Justamente, no direito pretérito discutia-se que recurso se deveria interpor de 

um despacho saneador que fosse interlocutório quanto a uma parte e final quanto a 

outra. É que se fosse final e de mérito (incluindo excepção dilatória) o recurso seria a 

apelação; em qualquer outro caso seria agravo. 

 
 

Exemplo1: um despacho saneador condena  em parte de pedidos formulados em cumulação  

Exemplo2 um despacho saneador  julga logo improcedente uma alegação de excepção  de 

ilegitimidade deduzida pelo réu na contestação e prossegue a acção até ao fim 

Exemplo2 um despacho saneador  julga logo improcedente um pedido reconvencional de deduzida 

pelo réu na contestação e prossegue a acção até ao fim 

 
 Na altura CASTRO MENDES defendia que o saneador é impugnável por 

apelação na parte que conhece do mérito, apesar de ser interposto de decisão 

interlocutória, sobe imediatamente e nos próprios autos, por isso, com efeito suspensivo 

da marcha do processo 135 . RIBEIRO MENDES ia no mesmo sentido por se lhe afigurar 

que ele resulta da prevalência do regime do recurso mais solene que é interposto no 

caso concreto. 

 Todavia alguma jurisprudência defendia que caberia agravo 136. 

Actualmente, repete-se, cabe recurso de apelação graças à dita al. h) do nº 2 do 

art. 691. 

 

 

 

III. Decisões interlocutórias típicas 

 

                                                 
134 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 170. 
135 Neste sentido: RP 23-Jul-1960 (JR 6, 321).    
136 RC 29-Jun-1977 (CJ II, 799): É de agravo e não de apelação o recurso interposto do despacho saneador 

que julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido pelo réu . (...) Para que o recurso próprio não 

fosse o de apelação seria preciso entender que o despacho que conhece do mérito da reconvenção é um 

despacho que não conhece directamente do pedido, ou seja do mérito da causa” reconhece o mesmo 

acórdão”. 
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A. Regra 

 

1. A regra é a de que as decisões interlocutórias apensas são recorríveis a  

final, apenas depois da notificação da sentença final. É isso que está enunciado no nº 

3 do art. 691º. 

As excepções estão elencadas no nº 2 do art. 691º 

 Importa, por isso avaliar as excepções e voltar ao regime residual. 

 

2. O vasto rol das decisões constantes do nº 2 do art. 691º pode ser arrumado 

nos seguintes grupos.  

 Um primeiro grupo determinado pelo objecto  

 

a. Decisões sobre o mérito de causa ou incidente: 

a. Despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do 

mérito da causa (al. h)) 

b. Despacho que se pronuncie quanto à concessão da providência 

cautelar, determine o seu levantamento ou indefira liminarmente 

o respectivo requerimento (al. l)) 

c. Decisão que ordene o cancelamento de qualquer registo (al. e)); 

d. Despacho que não admita o incidente ou que lhe ponha termo 

(al. j)); 

e. Decisão que aprecie a competência do tribunal (al. b)); 

b. Decisões sobre a relação processual 

a. decisão que aprecie o impedimento do juiz (al. a)); 

b. Decisão que aprecie a competência do tribunal (al. b)); 

c. decisão que aplique multa (al. c)) ; 

d. decisão que condene no cumprimento de obrigação pecuniária 

(al. d)) 

e. Decisão que ordene a suspensão da instância (al. f)); 

c. Decisões sobre prova 

a. Despacho de admissão ou rejeição de meios de prova (al i)); 

 

 

Um segundo grupo determinado pelo momento: decisão proferida depois da 

decisão final (al. g)). 
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 Um terceiro grupo materialmente residual: quaisquer decisões cuja impugnação 

com o recurso da decisão final seria absolutamente inútil (al. m)).. 

 Estas decisões merecem apelação imediata e, por isso, autónoma, i.e., sem 

carecer de recurso da decisão final. 

 

 3. Salvas as decisões do sub-grupo A do 1º grupo, trata-se de casos que 

correspondem em parte  âmbito dos agravos que antes subiam de imediato (cf. antigo 

art. 734º). 

 

 

B. Decisões sobre o mérito de causa ou incidente 

  

 

C. Decisões sobre a relação processual 

  

 

 

D. Decisões sobre a prova 

  

 

E. Decisões póstumas 

  

 

F. Demais casos 

 

Os casos isolados em que se prevê a recorribilidade da decisão. 

 

Exemplos: arts. 154º nº 5, 262º nº 2, 475º nº 2. 

 

Acrescenta-se em sede de art. 691º que essa é imediata e não diferida 

 

 

G. Decisões de matéria urgente 
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 O legislador preocupou-se em conceder apelabilidade imediata quaisquer 

decisões cuja impugnação com o recurso da decisão final seria absolutamente 137 inútil 

(al. m)). Ou seja: quis poupá-las ao regime dos nºs 3 e 4 do art. 691º. 

 Sobre elas escreve ABRANTES GERALDES: “não basta que a transferência 

da impugnação para um momento posterior comporte o risco de inutilização de uma 

parte do processado, ainda que nesta se inclua a sentença final”; pois, mais do que 

isso, “é necessário que imediatamente se possa antecipar que o eventual provimento 

do recurso decretado em momento ulterior não passará de uma “vitória de Pirro”, sem 

qualquer reflexo no resultado da acção” 138 

 

 

IV. Especialidades na acção executiva 

 

1. Para o procedimento executivo, stricto sensu, vale o art. 922º-A: aos 

recursos de apelação e de revista de decisões proferidas no processo executivo são 

aplicáveis as disposições reguladoras do processo de declaração, salvo o que vai 

prescrito nos artigos seguintes. 

 Portanto, e supondo que não há, por regra, decisão final de extinção da 

execução, há que ver se, em especial, algum despacho cabe no nº 2 do art. 691º. 

 

 2. Para os apensos declarativos vale o art. 922º-B nº 1 cabendo recurso de 

apelação imediato das decisões que ponham termo à verificação e graduação de 

créditos, à oposição à execução e à oposição á penhora 

 

 

 

 

§15º Decisões deferidamente recorríveis (a final) 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

I. Decisões interlocutórias atípicas 

 

                                                 
137 Como nota ABRANTES GERALDES o regime é herdeiro daqueloutro do extinto art. 734º nº 2 que  

determinava que “sobem também imediatamente os agravos cuja retenção os tornaria absolutamente 

inúteis”. 
138 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 183. 
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1. Fora dos casos arrolados no nº 2, qualquer decisão interlocutória apenas é  

recorrível depois da notificação da sentença final. É essa a regra, na verdade. 

  E mesmo assim a regra é a de que essa recorribilidade não é autónoma, mas 

subordinada:  apenas podem ser impugnadas no recurso que venha a ser interposto 

da decisão final ou do despacho previsto na alínea l) do n.º 2). 

 Excepcionalmente, se não houver recurso da decisão final, podem ser  objecto 

de apelação se forem decisões que tenham interesse para o apelante 

independentemente daquela decisão. Neste caso, podem ser impugnadas num 

recurso único, a interpor após o trânsito da referida decisão. 

 

 Exemplo: o juiz mandou desentranhar a réplica do autor, por entender que não houve excepções 

do lado do réu. O teor da réplica não foi, assim, tido no julgamento da causa. A decisão por não caber no 

nº 2 do art. 691º apenas é recorrida depois da sentença final ao abrigo, seja do nº 3, seja do nº 4 139. 

 

 Trata-se de uma aproximação à solução vigente para as reclamações, seja do 

a fixação da base instrutória (c. art. 511º nº 3)  seja da decisão sobre a matéria de 

facto (cf. art. 653º nº 4). 

 

 2. Todavia “estas decisões vêm na sequência de oportunas reclamações que, 

por isso, admitem a reparação das decisões pelo próprio tribunal que as proferiu”, ao 

contrário da agora regra geral e residual 140. 

 Deste modo, segundo ABRANTES GERALDES “a parte interessada, quando 

confrontada com  a decisão final, de que discorde, inclua na respectiva impugnação 

todo o arsenal de argumentos dirigidos contra as mais variadas decisões 

interlocutórias” 141. Franqueia-se, assim, “as portas à instrumentalização do recurso, 

integrando no seu objecto questões decididas a montante, ainda que pouco 

relevantes, procurando extrair vantagens que, por exemplo, decorram da anulação de 

determinada decisão de mérito e da necessidade de retomar a tramitação a partir do 

momento em que foi proferida a decisão intercalar impugnada”, conclui o Emérito 

Processualista 142. 

 Melhor se teria feito se se tivesse admitido reclamação para o juiz corrigir logo 

o erro, propugna ABRANTES GERALDES 143. 

 

                                                 
139 Excemplo de ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 189. 
140 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 183. 
141 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 185. 
142 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 185. 
143 ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 185-186. 
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 3. Resulta do novo sistema “a instabilidade da instância”, conclui ABRANTES 

GERALDES. Porquê? Porque “sobre as decisões intercalares não incluídas no nº 2 do 

art. 691º (W) não se forma caso julgado”, ao contrário do que sucedia no anterior 

regime do agravo de decisão interlocutória e não impugnada 

 

 Exemplo anterior. o autor recorreu decisão de desentranhamento da réplica por não caber no nº 

2 do art. 691º apenas depois da sentença final ao abrigo, seja do nº 3, seja do nº 4 144. Se a relação lhe 

der razão terá, provavelmente, de anular todo o processado posterior e ordenar a repetição do julgamento 

e da sentença final 145 

 

Sucede ainda que o anterior regime dos agravos admitia que o juiz a quo que 

recebesse o requerimento de interposição de agravo pudesse reparar o agravo, 

autorizado pelo revogado art. 744º nºs 1 e 3. 

 

 

 

II. Especialidades na acção executiva 

 

1. Novamente, para o procedimento executivo, stricto sensu, vale o art. 922º-A: 

aos recursos de apelação e de revista de decisões proferidas no processo executivo 

são aplicáveis as disposições reguladoras do processo de declaração, salvo o que vai 

prescrito nos artigos seguintes. 

 Portanto, o despacho que não caiba no nº 2 do art. 691º apenas pode ser 

recorrido a final. Todavia, como não há decisão final, vale, por analogia, o nº 4: 

merecem recurso autónomo. Claro que se deve perguntar qual é o momento 

respectivo: o da extinção da execução? 

 

 2. Para os apensos declarativos vale o art. 922º-B nºs 3 e 4: as respectivas 

decisões interlocutórias proferidas devem ser impugnadas no recurso que venha a ser 

interposto da decisão final. Mas e não houver recurso da decisão final, as decisões 

interlocutórias devem ser impugnadas num único recurso a interpor no prazo de 15 

dias a contar da notificação prevista no n.º 2 do artigo 919.º  

 

                                                 
144 Excemplo de ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 189. 
145 Novamente, ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 189. 
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CAPÍTULO II. INTERPOSIÇÃO E EXPEDIÇÃO 

 

 

§16º Interposição 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

I. Generalidades 

 

 

A. Função 

 

 

A interposição de recurso constitui o exercício inicial do direito ao recurso pela 

apresentação junto do tribunal competente do pedido e fundamentos de impugnação 

de uma decisão 

 

 

B. Prazo 

 

1. Trata-se da chamada tempestividade do recurso — a apresentação do 

pedido de recurso no prazo legal.  

Esse prazo legal são TRINTA dias, nos termos do art. 685º/ 1, contados desde 

o dia em que ocorreu a notificação da decisão (nº 1/ 1ª parte) 146. 

                                                 
146 Em que data é que se presume que foi feita uma notificação enviada por via postal? Responde o ac. STJ 

30-Jun-1993 (CALIXTO PIRES): I- Nos termos do disposto no n. 3 do artigo 1 do Decreto-Lei n. 121/76 

todas as notificações se presumem feitas no terceiro dia posterior ao do registo ou no primeiro dia útil 

seguinte a esse, quando não o seja, não produzindo efeitos anteriores. II - Não existindo distribuição do 

correio nos sábados, nos domingos e nos feriados é lógico concluir que, corrido o terceiro dia posterior ao 

do registo um desses dias, a notificação por carta registada se presuma feita apenas no primeiro dia, 

posterior a esses, em que houver distribuição do correio. III - Assim, a presunção "juris tantum" estabelecida 

no citado n. 3 do artigo 1 do Decreto-Lei n. 121/76 não assenta na concessão de um prazo judicial ou na 

ampliação de outro prazo judicial, mas apenas funciona como uma regra probatória da notificação com vista 

à fixação do dia do início da contagem do prazo judicial. IV - Notificado o acórdão recorrido por carta 
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Todavia a apelação dos despachos interlocutórios previstos nas alíneas a) a g) 

e i) a n) do n.º 2, bem como no n.º 4 do art. 691º e nos processos urgentes, o prazo 

para interposição de recurso e apresentação de alegações é reduzido para QUINZE 

dias. 

Mas se o recurso tiver por objecto a reapreciação da prova gravada, ao prazo 

de interposição acrescem 10 dias (cf. nº 7 do art. 685º) 

 

2. Há três desvios a esta regra nos quais o prazo se conta de outro evento. 

Primeiro desvio: se a parte for revel absoluta ou relativa e tiver mandatário ― 

se for não tiver mandatário deve ser notificada nos termos do art. 255º e portanto vale 

a regra geral do nº 1/1ª parte, salvo se não se conhecer a residência  ― o prazo conta-

se da data da publicação da decisão  (nº 2 / 1ª parte), salvo se a revelia da parte 

cessar antes de decorridos os 30 dias  posteriores à publicação, caso em que  a 

sentença ou despacho de ser notificado e começa o prazo a correr da data da 

notificação (nº2/2ª parte) 

Segundo desvio: se for um despacho/sentença oral, reproduzidos no processo, 

o prazo corre do dia em que foram proferidos, se a parte esteve presente ou foi 

notificada para assistir ao acto (nº 3) 147― se a parte não foi notificada para assistir ao 

acto ou se a decisão não estiver reproduzida no processo, vale a regra geral do nº 1/1ª 

parte, i.e., relevância notificação, e o regime da revelia do  nº1, 2ª parte, sendo o caso. 

Terceiro desvio: em todos os demais casos ―  maxime, sentença escrita e réu 

revel sem mandatário e sem residência ou sede social conhecida (cf. art. 255º nº 4)  

ou terceiros ― o prazo conta-se do conhecimento da decisão (nº 4). 

 Este último critério, introduz alguma instabilidade na noção de caso julgado 

formal e de trânsito em julgado.  

 

Exemplo: terceiros directamente prejudicados pela decisão ou réu revel sem local conhecido 

poderão recorrer dela  no prazo de 10 dias a contar de um conhecimento da decisão que pode 

sobrevir mais tarde 148 

 

                                                                                                                                               
registada expedida no dia 25 de Setembro, sexta-feira, isso significa que a notificação se presume feita no 

dia 28 seguinte, segunda-feira, dia útil, contando daqui o prazo para interposição do recurso, o qual 

termina no dia 9 de Outubro seguinte por a contagem se suspender nos dias 3, 4 e 5 (respectivamente, 

sábado, domingo e feriado nacional). É tempestivo o recurso interposto pelo A. no dia útil subsequente a 

termo do prazo _ os dias 10 e 11 foram sábado e domingo, respectivamente - e por se mostrar paga a multa 

prevista no n. 6 do artigo 145 do Código de Processo Civil. 
147 STJ 24-Nov-1994 (SÁ NOGUEIRA): O prazo para recurso de decisões orais reproduzidas na acta conta-se 

da data em que a decisão tenha sido proferida se o interessado estiver presente ou dever considerar-se 

presente. 
148 Neste sentido: STJ 21-Nov-1979 (BMJ 291, 420).  CONFIRMAR 
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3. Por outro lado há regras especiais para certas decisões ou certos recursos. 

 Assim, no caso de recurso subordinado o dito prazo de 30 dias conta-se da 

notificação do despacho de admissão do recurso principal da parte contrária (art. 682º/ 

2, 2ª parte), a contar da notificação do despacho de  admissão do recurso principal da 

parte contrária. 

Depois se houver pluralidade de partes vencidas e uma recorrer a restante 

pode aderir, nos termos do art. 683º nº 2 al. a). Em que termos? Até o início do prazo 

referido no n.º 1 do artigo 707. 

Já se se quiser requerer aclaração da decisão o requerimento deve ser feito na 

alegação de recurso, conforme o nº 3 do art. 669º, o que não toca nas regras dos 

prazos para recorrer. 

 

 4. Ver-se-á mais adiante que se o recurso for interposto fora do prazo o 

requerimento de recurso será rejeitado liminarmente pelo juiz do tribunal a quo —  art. 

685º-C nº 2 al. a)  —  ou o recurso não será conhecido pelo tribunal ad quem. —  art. 

700º nº 1 al. b) e 704º 

Extingue-se, por caducidade, o direito de recorrer, nos termos do art. 145º, nº 

3, tratando-se de um prazo peremptório 

 Para RIBEIRO MENDES isso mostraria que se trata de um pressuposto 

processual, a par da recorribilidade e da legitimidade. 

 

 

 

C. Impedimentos e prorrogações 

 

 

1. Pode-se aplicar o regime do art. 146º dos impedimentos por força do nº 5 do 

art. 145º 149 

 

 
 

ARTIGO 146.º 

(Justo impedimento) 

                                                 
149 STJ 29-Nov-1989 (JOSÉ SARAIVA): I - Os actos processuais só se podem praticar fora dos prazos 

estabelecidos por lei, provando-se o justo impedimento por quem os havia de praticar; II - Não se pode 

conhecer do recurso extemporâneo, ou seja, interposto fora do prazo legal 
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1. Considera-se justo impedimento o evento não imputável à parte 

nem aos seus representantes ou mandatários, que obste à prática 

atempada do acto.  

2. A parte que alegar o justo impedimento oferecerá logo a 

respectiva prova; o juiz, ouvida a parte contrária, admitirá o 

requerente a praticar o acto fora do prazo, se julgar verificado 

o impedimento e reconhecer que a parte se apresentou a requerer 

logo que ele cessou.  

3. É do conhecimento oficioso a verificação do impedimento 

quando o evento a que se refere o nº 1 constitua facto notório, 

nos termos do nº 1 do artigo 514.º, e seja previsível a 

impossibilidade da prática do acto dentro do prazo.  

d.  

2. O prazo para recorrer é prorrogável, segundo o regime geral do art. 145º: 

 
 
5. Independentemente de justo impedimento, pode o acto ser 

praticado dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao 

termo do prazo, ficando a sua validade dependente do pagamento, 

até ao termo do 1.º dia útil posterior ao da prática do acto, de 

uma multa de montante igual a um quarto da taxa de justiça 

inicial por cada dia de atraso, não podendo a multa exceder 3 

UC. 

6 - Decorrido o prazo referido no número anterior sem ter sido 

paga a multa devida, a secretaria, independentemente de 

despacho, notifica o interessado para pagar multa de montante 

igual ao dobro da taxa de justiça inicial, não podendo a multa 

exceder 20 UC. 

7. O juiz pode determinar a redução ou dispensa da multa nos 

casos de manifesta carência económica ou quando o respectivo 

montante se revele manifestamente desproporcionado. 

 
 
 

D. Interrupção do prazo 

 

 

1. O prazo para recorrer pode ser interrompido havendo pedido de apoio  
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judiciário (cf. art. 24º nº 4 LADireito 150) ou interposição de recurso para o Tribunal 

Constitucional da decisão que possa ser objecto daqueles 151. 

Em matéria de apoio judiciário recorde-se que  no antigo art. 24/2 do DL 387-

B/87 previa-se a suspensão dos prazos e, por isso, decidida a questão a contagem 

continuava onde tinha ficado parada 152. 

Actualmente, com o art. 24º/ 4 LADireito há uma verdadeira interrupção e  a 

contagem reinicia-se do zero decidida a questão 

Quando o pedido de apoio judiciário é apresentado na pendência de acção 

judicial e o requerente pretende a nomeação de patrono, o prazo que estiver em curso 

interrompe-se com a junção aos autos do documento comprovativo da apresentação 

do requerimento com que é promovido o procedimento administrativo. Nesse caso, o 

prazo interrompido inicia-se, conforme os casos, a partir da notificação ao patrono 

nomeado da sua designação ou a partir da notificação ao requerente da decisão de 

indeferimento do pedido de nomeação de patrono. 

   

2. Quando foi interposto recurso para o TC, a parte ainda poderá, depois de 

cessada a interrupção (art. 75º/ 1 LTC), recorrer de ordinário 153.  

Todavia este regime não se aplica nos casos previstos pelas alíneas b) e f) do 

art. 70º/ 1LCT: aí não pode a parte optar entre interpor recurso ordinário e interpor 

recurso de constitucionalidade. Nesses casos a recorribilidade para o Tribunal 

Constitucional implica que já não sejam admissíveis os recursos ordinários, “por a lei 

                                                 
150 Quando o pedido de apoio judiciário é apresentado na pendência de acção judicial e o requerente 

pretende a nomeação de patrono, o prazo que estiver em curso interrompe-se com a junção aos autos do 

documento comprovativo da apresentação do requerimento com que é promovido o procedimento 

administrativo. Nesse caso, o prazo interrompido inicia-se, conforme os casos, a partir da notificação ao 

patrono nomeado da sua designação ou a partir da notificação ao requerente da decisão de indeferimento 

do pedido de nomeação de patrono. 
151  Já o pedido de rectificação, aclaração ou reforma da sentença, nos termos dos arts 667º e 669º, não 
interrompe o prazo de interposição do recurso, ao contrário do que antes determinava o  art. 686º, nº 1. 
152 STJ 30-Abr-1997 (MÁRIO CANCELA): Suspenso por efeito da apresentação de 
pedido de apoio judiciário, o prazo para a interposição de recurso só 
volta a correr de novo a partir da notificação do despacho que conheça 
do mesmo pedido. 
153 
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os não prever ou por já haverem sido esgotados todos os que no caso cabiam” (art. 

70º/ 2 LCT) 154. 

 

 

 

II. Requerimento 

 

 

A. Forma, envio e data 

 

 

 1. Valem aqui as regrais geral do art. 138º, conjugadas com o art. 684º-B: em 

regra o recurso interpõe-se por requerimento escrito, dado o envio ser feita nos termos 

previstos no art. 150º. 

Tratando -se de despachos ou sentenças orais, reproduzidos no processo, o 

requerimento de interposição pode ser imediatamente ditado para a acta (nº 3do art. 

684º-B). 

 

2. O recurso deve ser entregue na secretaria do tribunal com competência para  

o receber, i.e., o tribunal a quo nos recursos ordinários, e nos termos das regras do 

art. 150º/1 

 

a. transmissão electrónica de dados, nos termos definidos na portaria 

prevista no n.º 1 do artigo 138.º -A, valendo como data da prática do 

acto processual a da respectiva expedição 

b. Entrega na secretaria judicial, valendo como data da prática do acto 

processual a da respectiva entrega; 

c. Remessa pelo correio, sob registo, valendo como data da prática do 

acto processual a da efectivação do respectivo registo postal; 

                                                 
154  
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d. envio através de telecópia, valendo como data da prática do acto 

processual a da expedição. 

 

 

B. Valor e taxa de justiça 

 

 

1. O valor do pedido de recurso o que resultar da aplicação dos critérios gerais  

dos arts. 305º ss, sendo certo que, por regra, terá de ser superior à alçada do tribunal 

de que se recorre. 

 

2. Para efeitos de custas o valor do recurso rege-se pelos arts. 11º  e 12 º  

RegCJud 

 

 

  Artigo 11.º 
Regra geral 

  

A base tributável para efeitos de taxa de justiça corresponde ao valor da causa, com os acertos 
constantes da tabela i, e fixa-se de acordo com as regras previstas na lei do processo respectivo. 
 

 

Todavia, se for determinável o valor da sucumbência vale o art. 12º RCJ 

  Artigo 12.º 
Fixação do valor em casos especiais 

 
2 - Nos recursos, o valor é o da sucumbência quando esta for determinável, devendo o recorrente 
indicar o respectivo valor no requerimento de interposição do recurso; nos restantes casos, prevalece o 
valor da acção. 

 

 

 

3. Por força do art. 6º nºs 1e 2 RCJ a taxa de justiça a pagar de início 

corresponde ao montante devido pelo impulso processual do interessado e é fixada 

em função do valor e complexidade da causa de acordo com o presente regulamento, 

aplicando-se, na falta de disposição especial, os valores constantes da tabela  i-B, que 

faz parte integrante do presente Regulamento.  

Mas nos processos em que o recurso aos meios electrónicos não seja 

obrigatório, a taxa de justiça é reduzida a 75 % do seu valor quando a parte entregue a 
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primeira ou única peça processual através dos meios electrónicos disponíveis (art. 6º 

nº3 RCJ) 155156 

 

 

 

                                                 
155  

 Artigo 22.º 

Conversão da taxa de justiça paga 

1 - Os valores devidos a título de taxa de justiça, quando pagos previamente, são convertidos em 

pagamento antecipado de encargos, nos termos dos números seguintes.  

2 - É convertido o valor integralmente pago a título de taxa de justiça nos seguintes casos:  

(…)  

g) Nos recursos com subida diferida que não cheguem a subir por desinteresse ou desistência do 

recorrente;  

h) Nos recursos, quando o recorrente veja deferida a sua pretensão por não terem sido juntas contra-

alegações;  

i) Nos recursos que não cheguem a ser apreciados por desistência do recorrente na sequência de aclaração 

da sentença ou da sua reforma quanto a custas e multas.  

(…) 

4 - É também convertido o valor de taxa de justiça efectivamente pago em excesso, quando o juiz venha a 

fixar como valor da acção um valor inferior ao indicado pelas partes.  

5 - Nos processos em que o recurso aos meios electrónicos não seja obrigatório, é ainda convertido um 

terço do valor pago a título de taxa de justiça, quando a parte entregue em juízo todas as peças processuais 

pelos meios electrónicos disponíveis, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º  

 
156  

Artigo 29.º 

Oportunidade da conta 

1 - A conta de custas é elaborada de modo contínuo, ao longo do processo, na secretaria correspondente ao 

tribunal que funcionou em 1.ª instância no respectivo processo, 

2 - Quando o processo suba aos tribunais superiores, por via de recurso, as despesas que surjam depois de 

aceite o recurso e até que o processo baixe de novo à 1.ª instância, são processadas pela secretaria do 

tribunal superior respectivo.  
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Assim, e exemplificando, numa apelação de sentença que haja condenado o réu 

a pagar ao autor € 100 000, a taxa calcula-se como se segue 

 

1. a taxa de justiça é calculada sobre o valor do recurso (art.12º RCJ ) 

 

2. o valor do recurso são € 110 000 — valor da sucumbência  

 

3. A taxa de justiça é de 5 UC 

 

4. 1 UC = € 102 artº 22.º do Diploma Preambular (DL n.º 34/2008, de 26.02 

RCP ). 

 

5. valor total: 560 euros 

 

 

 

4. O pagamento da taxa de justiça de parte é feito por autoliquidação por força  

do art. 32º RCJ 

 

  Artigo 32.º   



 121 

Pagamento voluntário 

1 - Os pagamentos decorrentes do presente Regulamento são efectuados, preferencialmente, através 
dos meios electrónicos disponíveis, sendo obrigatório o pagamento por via electrónica quando se trate 
de pessoas colectivas ou, em qualquer caso, quando se trate de quantias superiores a 10 UC.  
2 - Os pagamentos feitos por forma electrónica consideram-se realizados quando for efectuada 
comprovação, no processo, que ateste a transferência de valor igual ou superior ao valor em dívida.  
3 - Os pagamentos ou devoluções que devam ser feitos pelo tribunal operam-se por transferência 
bancária sempre que a parte, sujeito processual ou outro interveniente indicar o respectivo número de 
identificação bancária, sendo tal procedimento obrigatório para as pessoas colectivas.  
4 - O responsável por custas ou multas que tenha algum depósito à ordem de qualquer tribunal pode 
requerer, no prazo do pagamento voluntário, que dele se levante a quantia necessária para o 
pagamento.  
5 - Quando a quantia depositada não se afigure suficiente, o responsável pode apresentar o 
requerimento referido no número anterior desde que, no mesmo prazo, proceda ao pagamento do 
montante em falta.  
8 - As formas de pagamento de custas judiciais são regulamentadas por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da justiça. 

 

Por força da regra geral do art. 14º nº 1 RCJ 157 e do art. 150ºA nº 1 a taxa de 

justiça deve ser paga até ao momento da interposição do  recurso e o respectivo 

documento comprovativo acompanhará o requerimento executivo. Sendo o caso, o 

recorrente juntará o documento comprovativo da concessão de apoio judiciário. 

Se se usar a via electrónica o pagamento será comprovado nos termos da 

Portaria para que remete o nº 4 do art. 150ºA. 

 

5. A falta de junção do documento referido no número anterior não implica a 

recusa da peça processual, mas a secretaria notificará o recorrente para, em 10 dias, 

efectuar o pagamento omitido, acrescido de multa de igual montante, mas não inferior 

a 1 UC nem superior a 5 UC. Quando, no termo do prazo de 10 dias referido no 

número anterior, não tiver sido junto ao processo o documento comprovativo do 

pagamento da taxa de justiça devida e da multa ou da concessão do benefício do 

apoio judiciário, o tribunal determina o desentranhamento do requerimento. 

A parte que aguarde decisão sobre a concessão do apoio judiciário deve, em 

alternativa, comprovar a apresentação do respectivo requerimento. 

 

 

B. Estrutura e conteúdo 

 

 1. O art. 684.º -B determina que os recursos interpõem -se por meio de 

requerimento dirigido ao tribunal que proferiu a decisão recorrida, no qual se indica a 

espécie, o efeito e o modo de subida do recurso interposto e, nos casos previstos nas 

                                                 
157 O pagamento da taxa de justiça faz-se até ao momento da prática do acto processual a ela sujeito, 

devendo o interessado entregar o documento comprovativo do pagamento ou realizar a comprovação desse 

pagamento, juntamente com o articulado ou requerimento.  
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alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 678.º, no recurso para uniformização de 

jurisprudência e na revista excepcional, o respectivo fundamento. 

 Por outro lado, o seu nº 2 enuncia que o requerimento deve incluir a alegação 

do recorrente. 

 Finalmente o art. 685º B nº 1 dita que o recorrente deve apresentar a sua 

alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 

pede a alteração ou anulação da decisão. 

 Daqui resulta a estrutura que se passa a enunciar. 

 

 

2. O requerimento é composto por 

 

i. CABEÇALHO 

 

a. dirigido ao tribunal recorrido 

b. identificando as partes e o processo 

 

 

ii. CORPO 

a. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 

i. manifestando a vontade de recorrer 

ii. indicando a espécie de recurso (art. 687º/ 1)  

iii. individualizando a própria decisão recorrida ou 

parte dela que se pretende impugnar 

iv. nos casos do art. 678º nº 2 als. a), b) e c) indicando 

o específico fundamento por que se recorre 

 

 

Exemplo: 

 

Exmo. Senhor Juiz do Tribunal 

Judicial da Comarca de …  

 

… Juízo Cível de … 

Proc. nº … 

 

“A, estado civil, profissão e residência, etc, autor nos autos de processo comum sumário acima 

identificado, não se conformando com a sentença final de absolvição do réu no pedido, vem do 

mesmo interpor recurso, de apelação, a subir nos próprios autos, com efeito suspensivo, nos 
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termos e ao abrigo do disposto nos artigos 678º, nº1, 691º, nº1, 691º-A, nº1, alínea a) e 692º, nº1, 

todos do Código de Processo Civil, impugnando ainda, ao abrigo do nº3 do artigo 691º do mesmo 

diploma, o despacho liminar proferido a fls. , com o qual não se pode, igualmente, conformar. 

 

 

Exemplo 2: 

 

“A autor nos autos de processo comum ordinário acima identificado, não se conformando com a 

sentença final de absolvição do réu no pedido, vem do mesmo interpor recurso, de apelação, a 

subir nos próprios autos, com efeito suspensivo, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 

678º, nº1, 691º, nº1, 691º-A, nº1, alínea a) e 692º, nº1, todos do Código de Processo Civil, 

impugnando ainda, ao abrigo do nº3 do artigo 691º do mesmo diploma, o despacho liminar 

proferido a fls. , com o qual não se pode, igualmente, conformar. 

 

b. ALEGAÇÕES  

i. NARRAÇÃO  

ii. CONCLUSÕES 

 

 

iii. PEDIDO DE ALTERAÇÃO OU ANULAÇÃO DA DECISÃO 

iv. REQUERIMENTO (EVENTUAL 158) DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AO RECURSO (cf. art. 692º nº 4) 

 

v. ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

a. Valor da sucumbência (cf. art. 12º RCJ), salvo se não for 

determinável (cf. art. 11º RCJ) 

b. ASSINATURA DO MANDATÁRIO 

 

Com este requerimento deve seguir  

 

a. o documento comprovativo da autoliquidação da taxa de justiça 

b. procuração forense 

c. documentos probatórios, excepcionalmente (cf. art. 693º-B). 

d.  e a indicação de se haver feito a notificação ao Mandatário do apelado 

 

 

 

                                                 
158 Mas obrigatório em termos de momento para BRITES LAMEIRAS, Notas cit., 71. 
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C. Alegações em especial 

 

 

1. Escreve RIBEIRO MENDES que no recurso há um acto de interposição (por 

requerimento) e um acto de fundamentação (nas alegações).  

As alegações ou minuta são as peças forenses em que recorrente e recorrido 

consignam os fundamentos do pedido de  pretendida revogação total ou parcial da 

decisão impugnada 159. 
 

2. O Código vigente estabelece para o recorrente o ónus de alegar e de formular 

conclusões: “O recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá  de forma 

sintética pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da 

decisão” (art. 685º-A nº 1 = 690º/ 1 antigo) 160. 

Bão preenche o correspondente ónus de alegação a apresentação de 

alegações respeitantes a questão diversa da que para objecto do despacho recorrido 
161. 

Em que momento? O nº 2 do art. 685º-B enuncia literalmente que o 

requerimento “deve incluir” a alegação do recorrente. Não poderá, todavia, ser 

entregue autonomamente, mais tarde, mas dentro do prazo para recorrer? 

BRITES LAMEIRAS responde afirmativamente nos caso de requerimento de 

recurso deduzido directamente para a acta 162: pode alegar-se mais tarde dentro do 

prazo contado nos termos do art. 685º nº 3. Só depois poderá haver despacho liminar 

do juiz. 

 

3. Portanto, as alegações em sentido amplo comportam um  

 

a. enunciado de razões de facto e de direito que servem de fundamento de  

b. uma conclusão de ilegalidade da decisão.  

 

E é essa conclusão que serve de fundamento ao pedido de revogação da 

decisão recorrida. 

                                                 
159 STJ 25-Jun-1996 (HERCULANO LIMA): A apresentação de alegações destina-se, à luz do princípio da 

cooperação, a facilitar a realização do contraditório e a definir o objecto do recurso, o que  manifestamente 

não é atingido através da simples reprodução de alegações anteriores. 
160 Já o Ministério Público está dispensado do ónus de alegar nos casos em que recorra por imposição da lei 

(art. 685º-A nº 6 = art. 690º/ 6 antigo) 
161 STJ 24/10/91 (Estelita de Mendonça) 
Interposto recurso de agravo, 
162 Notas cit., 73. 
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 3. Há aqui um sub-ónus de dedução de conclusões pelo recorrente.  

Esse ónus deve obedecer a certas exigências em certos casos especiais: um 

ónus de especificação. 

Assim, se o recurso versar sobre matéria de direito, o nº 2 do art. 685º-A ( = art. 

690º nº 2 antigo) impõe que sejam indicados 

 

a. As normas jurídicas violadas; 

b. O sentido com que, no entender do recorrente, as normas que 

constituem fundamento jurídico da decisão deviam ter sido 

interpretadas e aplicadas;  

c. Ou, invocando-se erro na determinação da norma aplicável, a 

norma jurídica que, no entendimento do recorrente, devia ter sido 

aplicada 

 

Por seu turno, se a apelação versar sobre matéria de facto, deve especificar-se, 

por força do art. 685º-B (= art. 690ºA antigo) 163 

 

a. os concretos pontos de facto que considera incorrectamente 

julgados;  

b. os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de 

registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre 

os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida;  

(se esses meios probatórios invocados como fundamento do erro na 

apreciação das provas tenham sido gravados e seja possível a identificação 

precisa e separada dos depoimentos, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 522.º -C, incumbe ao recorrente, sob pena de imediata rejeição do 

recurso no que se refere à impugnação da matéria de facto, indicar com 

exactidão as passagens da gravação em que se funda, sem prejuízo da 

possibilidade de, por sua iniciativa, proceder à respectiva transcrição) 

 

 Portanto, o recorrente está dispensado de transcrever os depoimentos. Só não 

será assim quando a gravação da audiência for efectuada através de meio que não 

                                                 
163 STJ 24-Nov-2004 (Maria Laura Leonardo): Mostra-se cumprido o ónus da especificação previsto no art. 

690º-A, nº 1, do CPC, quando a mesma é feita no corpo das alegações, limitando-se as conclusões a fazer 

uma remissão, expressa ou implícita, para essa especificação. 
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permita a identificação precisa e separada dos depoimentos, as partes devem 

proceder às transcrições previstas nos números anteriores (cf. art. 685º-B nº 3) 164. 

 

 

 

III. Notificação e contra-alegações do apelado 

 

 

A. Notificação  

 

 

1. Nos termos do artº 229-A  o recorrente tem o ónus de, por ser uma partes 

com mandatário judicial constituído e ser um requerimento autónomo apresentado 

após a notificação ao autor da contestação do réu, proceder à notificação pelo 

mandatário judicial do apresentante ao mandatário judicial da contraparte, no 

respectivo domicílio profissional, nos termos do artigo 260.º-A 165.  

No entanto, alguma doutrina e jurisprudência entende que essa notificação 

caberia à secretaria166. 

                                                 
164 STJ 24-Mar-2004 (Vítor Mesquita): Pretendendo a parte impugnar a decisão sobre a matéria de facto, à 

luz do disposto nos arts. 690-A e 552-C, do CPC, na redacção dada pelo DL 183/2000, de 10/8, não é de 

rejeitar o recurso, com fundamento no disposto no nº. 2 do art. 690-A, se a recorrente, apesar de não 

indicar o início e o termo de cada depoimento mediante simples referência ao assinalado na acta, 

especificou os concretos pontos de facto, que considera incorrectamente julgados, bem como os concretos 

meios probatórios constantes da gravação que impunham decisão diversa da recorrida sobre os pontos 

impugnados da matéria de facto, e ainda transcreveu os depoimentos - cuja fidelidade não é colocada em 

causa pela parte contrária - como identificou as cassetes e os lados respectivos donde constavam os 

depoimentos. A recorrente, ao carrear para o tribunal de recurso mais e melhores elementos do que a 

própria lei exige, atentas as finalidades a que se propõe a sua indicação, acaba também por facilitar a tarefa 

daquele tribunal. 

 
165 RG 13/7/2004 (Quirino Soares) O art. 229º-A, nº. 1, CPC, é aplicável à notificação à contraparte das 

alegações e contra-alegações de recurso. RC 13/7/2004 (Isaías Pádua): O conceito de “requerimento 

autónomo” deve ser entendido em sentido amplo, por forma a abranger qualquer “peça” (vg. requerimentos 

recursivos, alegações, contra-alegações, e documentos probatórios, etc.) que seja emanada do escritório de 

um dos mandatários judiciais, para ser junta ao respectivo processo, e que a parte contrária deva tomar 

conhecimento, nomeadamente para poder exercer o princípio do contraditório ou preparar a sua defesa. Na 

mesma linha, STJ 5/5/2005 (Lucas Coelho). 
166 RL 19/2/2004 (Ponce de Leão) (As alegações e contra-alegações de recurso não são abrangidas pelo 

regime previsto no artº. 229º-A, nº 1, uma vez que não constituem requerimentos autónomos) e TEIXEIRA 

DE SOUSA: Eles parecem incluir os “requerimentos probatórios, as reclamações por  nulidades processuais 

ou por nulidades da decisão, os requerimentos de aclaração de decisões e ainda os requerimentos de 

interposição de recurso. As alegações de recurso em contrapartida, não são abrangidas pelo regime previsto 

no artº. 229º-A, nº. 1, parecendo que o legislador quis manter para elas o regime de notificação pela 

secretaria que continua a valer para a petição inicial e a contestação. Este regime de notificação de actos 

processuais só é aplicável, dada a letra do artº. 229º-A, nº. 1, nas acções declarativas e, além disso, quando 

ambas as partes tenham constituído mandatáriojudicial.». Pessoalmente, penso que se é  certo que todos os 
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 A melhor opção interpretativa é actualmente, pelo que, conforme defende 

CARDONA FERREIRA, o mandatário-notificante deve fazer coincidir a notificação à 

contra-parte com o conhecimento ao tribunal 167. 

 

 2. Depois, seguindo CARDONA FERREIRA, “normalmente sem necessidade 

de intervenção do Juiz, a interposição de recurso e as alegações são notificados ao 

recorrido (W), para que possa contra-alegar e mesmo, pronunciar-se sobre se se 

justifica, ou não, o recebimento do recurso e, até, interpor recurso subordinado” 168. 

 Na verdade, “o Juiz do Tribunal a quo só contacta com o recurso quando já tem 

contra-alegações ou passou o respectivo prazo” 169. É o que resultará do nº 1 do art. 

685º-C. 

 

 

 

B. Contra-alegações do apelado 

 

 1. O conteúdo há-de ser idêntico ao das alegações, do art. 685º-A nº 1. 

 

 2. Qual prazo? E com valor de ónus? 

 O recorrido não tem nenhum ónus de alegar, sendo livre de o fazer ou não. Por 

isso, o art. 698º/ 2 declarava “ podendo o recorrido  responder...”.  

Se o recorrido não alegar isso não tem uma consequência cominatória, como  

teria se fosse a preterição de um ónus – cf. arts.484º e  490º. O que sucede é que 

haverá uma ausência do seu ponto de vista e isso pode prejudicá-lo de facto em sede 

julgamento. 

 Assim não sucede, porém, para 

 

a. ampliar o objecto do recurso (cf. art. 684º-A nºs 1 e 2 

b. indicar depoimentos gravados (cf. art. 685º-B nº 3) infirmadores das 

conclusões do recorrente, podendo, por sua iniciativa, proceder à 

                                                                                                                                               
articulados e requerimentos autónomos que sejam apresentados após a notificação ao autor da contestação 

do réu devem ser notificados pelo mandatário,  será de perguntar se o art. 229-A/1 usa o termo 

"contestação" em sentido próprio e, assim, se refere a toda a instância, até ao seu termo, e, portanto, inclui a 

fase do recurso? Ou será que o dito usa o termo " contestação" em sentido lato de oposição / exercício do 

contraditório e, por aí já poderíamos identificar as alegações com a PI e as contra-alegações com a dita 

contestação? Tenho para mim que vale o primeiro sentido. 
167 Guia cit., 149. No mesmo sentido, BRITES LAMEIRAS, Notas ct., 88. 
168 Guia cit., 149. No mesmo sentido, BRITES LAMEIRAS, Notas ct., 87 
169 Guia cit., 149. 
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respectiva transcrição 

 

O prazo para contra-alegar há-de ser o mesmo de que dispõe o recorrente para 

alegar: 30 dias, ao abrigo do art. 685º nº 5 ou 15 dias no caso do art. 691º nº 5. 

Mas se o recurso tiver por objecto a reapreciação da prova gravada, ao prazo  

De resposta acrescem 10 dias. 

Havendo vários recorridos, ainda que representados por advogados diferentes, 

o prazo das respectivas alegações é único, incumbindo à secretaria providenciar (nº 9 

do mesmo art. 691º). 

 

 3. Na sua alegação o recorrido pode impugnar a admissibilidade ou a 

tempestividade do recurso, bem como a legitimidade do recorrente. 

 

 

 

C. Resposta do apelado à matéria da ampliação 

 

Sendo requerida pelo recorrido a ampliação do objecto do recurso, nos termos 

do artigo 684.º -A, pode o recorrente responder à matéria da ampliação, nos 15 dias 

posteriores à notificação do requerimento. 

 

 

 

IV. Despacho liminar 

 

 

A. Conteúdo: rejeição e convite para aperfeiçoamento  

 

1. Findos os prazos concedidos às partes para interpor recurso e para 

responder, o juiz emite despacho sobre o Requerimento (cf. art. 685º C nº 1).  

É o acto de apreciação fundamentada, produzido pelo juiz a quo – art. 687º/3 —  

sobre existência dos pressupostos processuais gerais e específicos e a admissibilidade 

do recurso e que decide do recebimento do recurso.  

 Esse despacho pode ser de indeferimento, aperfeiçoamento e recebimento, 

eventualmente com aperfeiçoamento oficioso. 
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 2. Por força do art. 685-C e das regras gerais, o despacho de rejeição tem 

lugar verificada a 

 

a. Falta insanável de pressupostos processuais gerais — falta de 

personalidade, ineptidão, incompetência absoluta do tribunal a quo ou do 

tribunal ad quem  

b. Falta de condições necessárias, ou seja, de legitimidade para recorrer 

c. Irrecorribilidade da decisão 

d. Interposição fora de tempo 

e. não contenha ou junte a alegação do recorrente ou quando esta não tenha 

conclusões. 
 

Neste casos não há possibilidade de ulterior convite a aperfeiçoamento e, a 

falta de alegações leva a que o recurso seja julgado deserto, nos termos do art. 291º 

nº 2, primeira parte 170 

 

3. Se o apelante tiver apenas alegado, mas sem exprimir o pedido de recorrer,  

qual a solução? Responde BRITES LAMEIRAS que “a omissão de requerimento 

expresso constitui uma simples irregularidade” que nem sequer influencia a causa (cf. 

art. 201º) pelo que deve o juiz decidir que a simples dedução de alegações exprime 

“com suficiente certeza e clareza a vontade recursória do seu apresentante (art. 217º 

nº 1in fine CC) 171. 

 

4. O juiz ad quo ordena de modo limitado o aperfeiçoamento.  

Apenas quando haja falta sanável de pressupostos processuais gerais ou as 

partes omitam a indicação  das peças necessárias à instrução dos autos em separado 

(cf. art. 691º-B nº 1) 172 

Já se as conclusões são deficientes, obscuras, complexas ou nelas se não tenha 

procedido às especificações a que alude o número anterior, será competência exclusiva 

do juiz- relator da Relação convidar o recorrente a completá -las, esclarecê -las ou 

sintetizá –las (cf. nº 4 do art. 685º-A) 

 

 

B. Conteúdo: aperfeiçoamento oficioso e recebimento 

 
                                                 
170 Neste sentido, STJ 26-Mar-1992 (Tata Mariano) e STJ 19-Jan-1989. 
171 Notas cit., 74 
172 BRITES LAMEIRAS, Notas ct., 89 
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 1. Se necessário poderá ter oficiosamente promovido a sanação de vícios 

quando a lei o autorizasse: 

 

a. o erro na indicação da espécie de recurso não é motivo de 

indeferimento liminar e a pura omissão dessa indicação não tem 

qualquer sanção, devendo o juiz suprir essa falta 173; 

b. Se faltar o cabeçalho do requerimento tende a considera-se como 

implicitamente dirigido ao juiz a quo; 

c. se faltar a individualização da decisão recorrida, tende a considera-se  

Impugnado tudo o que na parte dispositiva da sentença for desfavorável 

ao recorrente  (art. 684º/ 2, 2ª parte).  

 

 2. Não havendo motivo para indeferimento o juiz recebe o recurso, i.e., o 

requerimento, as alegações e as contra-alegações. 

No despacho em que admite o recurso, deve o juiz solicitar ao conselho distrital 

da Ordem dos Advogados a nomeação de advogado aos ausentes, incapazes e 

incertos, quando estes não possam ser representados pelo Ministério Público, 

contando -se, neste caso, o prazo de resposta do recorrente a partir da notificação ao 

mandatário nomeado da sua designação. Findo este prazo, o juiz emite novo 

despacho a ordenar a subida do recurso. 

 

3. Este despacho de admissão do recurso será notificado ao recorrente e ao 

recorrido. 
 

 

C. Efeito do recebimento 

 

A decisão que admita o recurso, fixe a sua espécie e determine o efeito que lhe 

compete não vincula o tribunal superior 174, nem pode ser impugnada pelas partes, 

salvo na situação prevista no n.º 3 do artigo 315.º. 

                                                 
173 PALMA CARLOS(RLJ  nº 84, p. 118) / CASTRO MENDES / RIBEIRO MENDES. 
174 STJ 26-Mar-85 (Santos Carvalho): Os despachos de admissão de recurso são de natureza provisoria e 

alteráveis enquanto se não haja conhecido do seu objecto. STJ 5-Jul-1987 (DIAS ALVES): O despacho que 

indevidamente recebeu um recurso em acção que cabia na alçada do tribunal "a quo" não vincula o tribunal 

superior. No mesmo sentido: STJ 10-Mar-1987 (Cura Mariano), STJ 9-Dez-1992 (Fernando Fabião), STJ 30-

Dez-1998 (Lopes Pinto). 
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Todavia vincula o tribunal a quo, por força do art. 666º: a partir do momento em 

que se profira despacho de admissão do recurso, não pode, o juiz, seu autor, nem 

mesmo a conferência, alterar esse despacho 175 

 

 

V. Impugnação 

 
 

 

A. Despacho de recebimento (art. 688º) 

 

O despacho de recebimento não pode ser impugnado, mas não faz caso julgado, 

nem pode ser impugnada pelas partes, salvo na situação prevista no n.º 3 do artigo 315.º 

(cf. 685º-C nº 5 ). 

No direito passado o art. 687º/4 autorizava impugnação nas alegações de recurso  

que eram depois,  apreciadas pelo tribunal ad quem como questão prévia.  

 

 

B. Reclamação de queixa (art. 688º) 

 

1. Sob pena de trânsito em julgado176, o recorrente pode do despacho que não 

admita o recurso pode o recorrente reclamar para o tribunal que seria competente para 

dele conhecer no prazo de 10 dias contados da notificação da decisão. 

 Não se trata de uma reclamação, como de pretérito, mas actualmente de um 

recurso 177. 

Esta reclamação não efeito suspensivo do despacho de não recebimento178 
 

2. O recorrido pode responder à reclamação apresentada pelo recorrente, em 

prazo idêntico ao referido 

A reclamação, dirigida ao tribunal superior, é apresentada na secretaria do 

tribunal recorrido, autuada por apenso aos autos principais e é sempre instruída com o 

requerimento de interposição de recurso e as alegações, a decisão recorrida e o 

despacho objecto de reclamação. 

 
                                                 
175 STJ 23-Jan-2003 (Joaquim de Matos) 
176 STJ 10-Mar-/1987 (Cura Mariano). 
177  
178 STJ 19-Mar-1992 (Dionísio Pinho). 
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3. A reclamação é apresentada logo ao relator, que, no prazo de 10 dias, 

profere decisão que admita o recurso ou mantenha o despacho reclamado. 

Se deferir ordena a admissão do recurso ou a subida  imediata; sem valor de 

caso julgado formal: não obsta a que o tribunal ao qual o recurso é dirigido decida em 

sentido contrário 179 

Baixa, em qualquer caso, o processo ao tribunal a quo para o respectivo juiz 

lavrar despacho em conformidade com a decisão superior 

 
 

 

VI. Pendência do recurso 

 

 

A. Início e caracteres 

 

1. No direito anterior à reforma de 1995-1996 lia-se no art. 687º/2 que “A entrada  

do requerimento fixa a data de interposição do recurso”. 

Depois daquela reforma nada disto se diz mas a solução não poderá deixar de 

ser aquela: o recurso está pendente desde a data da entrada do requerimento, tal como, 

nos termos gerais do art. 267º/1, sucede para qualquer acção no que diz respeito aos 

efeitos da entrada de uma petição inicial 180. 

  

 2. A interposição de recurso ordinário se insere na instância, prorrogando-a. Por 

isso é possível a decisão dentro daquele processo ser alterada - ainda não se formou o 

caso julgado formal. É contudo, certamente uma nova fase na instância com autonomia 

e vicissitudes próprias. 

 Assim, a prorrogação confirma-se quando se constata que 

 

� pode ocorrer a suspensão ou mesmo a interrupção da instância (arts. 

276º ss. e 285º); 

                                                 
179 STJ 19-Set-1989 (Menéres Pimentel) : a estrutura da reclamação prevista nos artigos 688 e 689 do 

Código de Processo Civil não corresponde a um recurso e, consequentemente, a decisão sobre ela proferida 

pelo presidente do Tribunal Superior tem caracteristicas de precaridade quando lhe dê provimento, não 

sendo, assim, geradora de caso julgado formal. STJ 3/11/1993 (AMADO GOMES):  A reclamação, quando não 

obtenha ganho de causa, funciona como recurso hierárquico em contencioso administrativo e daí que deva 

ter a consequência de "caso resolvido”. 
180 Neste sentido: STJ 18-06-74 (Abel de Campos) enunciando que a pendencia de um recurso no tribunal 

superior inicia-se com a entrada do processo na secretaria desse tribunal e não com a distribuição. 
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� as partes podem alterar, por acordo, o pedido e a causa de pedir (art. 

272º), bem como pode o autor reduzir unilateralmente o pedido (art. 273º/ 

1); 

� pode-se desistir, confessar ou transigir ( art. 293º e 296º/1); 

� mantém-se a suspensão do prazo da prescrição (art. 327º/ 1 CC).  

 

A autonomia revela-se quando a decisão impugnada não é de mérito, mas  

interlocutória. Aí a fase do recurso pode até decorrer em paralelo com a marcha do 

processo na instância recorrida 181.  

 Também se revela na diferença de objectos entre o litígio e o recurso - a 

possibilidade de multiplicação de recurso da mesma ou de diferente espécie, o 

demonstra. Por último, não tem de haver uma coincidência entre os sujeitos da instância 

e os do recurso: o tribunal é, por regra outro; as partes que recorrem ou contra quem se 

recorre podem ser diversas - pense-se na oposição de terceiro 182.. 

 

 3. Quanto às vicissitudes próprias: o recurso nasce com a mera interposição por 

requerimento em que se indique a espécie de recurso interposto (art. 687º/ 1) podendo 

terminar por: 

 

i. desistência do recorrente (art. 682º/3); 

ii. falta de apresentação de alegação do recorrente (arts.292º/2 e  690º/ 3) 

iii. falta de apresentação, completamento ou esclarecimento das conclusões  

iv. da alegação da parte recorrente, depois de convidada para tal (art.  

v. 690º/ 4); 

vi. falta de promoção dos termos de incidente com efeito suspensivo (art.  

vii. 291º/ 3 

 

 

 

B. Valor jurídico da decisão pendente de recurso 

 

 

1. ALBERTO DOS REIS, na linha de VASSALI, defendia que sentença 

recorrida é um acto eficaz, mas cuja eficácia está dependente de condição suspensiva 

quer porque a decisão, embora pendente de recurso, não deixava de ser já um 

                                                 
181 RIBEIRO MENDES. 
182 RIBEIRO MENDES. 
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comando emitido em nome do Estado, quer porque seria dificilmente explicável que tal 

decisão não tivesse por si autoridade e valor e só os adquirisse por um evento 

negativo (a não interposição de recurso em certo prazo).  

A sentença já seria imperativa, portanto, enquanto acto jurisdicional que já é, mas 

ainda não seria imutável.  

 

2. Já para CASTRO MENDES  a solução não é unívoca, devendo-se distinguir entre 

recursos ordinários e extraordinários, e naqueles se o efeito da interposição é 

meramente devolutivo  ou se é suspensivo.  

Na primeira hipótese, a decisão, em regra, é um acto eficaz - já exequível - sujeito a 

condição resolutiva; na segunda hipótese, a decisão é um acto sujeito a condição 

suspensiva. Lembra, e, bem, que aqui essa situação comporta atenuações, como seja a 

possibilidade de se constituir hipoteca judicial, apesar do efeito suspensivo (art. 710º 

CC).  

Nos recursos extraordinários, a sua interposição não tem relevância para a eficácia 

jurídica da decisão impugnada, pois esta já transitou em julgado, não se podendo travar 

a vida que já tem - exequível, etc.. Mas como a procedência desse recurso implica uma 

rescisão ou resolução da decisão transitada em julgado (arts. 774º/ 4 e 781º/ 3), a 

interposição dos mesmos implica a sujeição das decisões a uma condição resolutiva. 

 

 3. Finalmente. RIBEIRO MENDES aceita a posição de CASTRO MENDES: a 

decisão jurisdicional é dotada de imperatividade (cfr., art. 208º/ 2 CRP).  

Por outro lado, uma vez proferida, não pode, em regra ser alterada pelo órgão 

que a proferiu (arts. 666º/ 1 e 3); esta “irrevogabilidade do acto jurisdicional pelo 

tribunal que o profere assegura a susceptibilidade, mas não a inalterabilidade, da 

eficácia do seu conteúdo, pois não afasta a sua modificabilidade por revogação pelo 

tribunal de recurso” (TEIXEIRA DE SOUSA, O objecto da sentença..., 102).  

No nosso direito o acto jurisdicional pendente é desde logo existente como 

decisão, embora a eficácia decorrente dessa existência seja precária ou provisória, 

podendo mesmo extinguir-se por facto superveniente - inutilidade da lide por morte, v.g. 

da pessoa a interditar - mas não podendo aí dizer que não houve decisão medio 

tempore. Quanto à distinção entre o que se passa nos recursos ordinários e o que se 

passa nos recursos extraordinários será de acolher. 

 

 

C. Espécies de efeitos 
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1. A pendência do recurso produz efeitos intraprocessuais, i.e., na própria instância 

processual e efeitos extraprocessuais183, i.e., fora da instância processual. 

Tradicionalmente fala-se dos efeitos da pendência do recurso e dos efeitos da 

interposição do recurso, respectivamente. 

 

2. Na lição de TEIXEIRA DE SOUSA os efeitos intra-processuais da interposição  

do recurso são três 

 

a. Suspensivo da possibilidade de trânsito em julgado, com formação de caso 

julgado; 

b. Translativo dos efeitos da instância recorrida para a instância de recurso, 

pois a instância continua pendente 

 

Exemplo: continuação da interrupção de qualquer prazo de prescrição relativo 

aos direitos em causa (art. 327º/ 1 CC). 

 

c. Devolutivo da apreciação da causa para o tribunal superior que tem poder 

só para confirmar ou revogar e não um poder semelhante ao do tribunal de 

1ª instância 184.  

 

Estes efeitos dão-se em simultâneo. 

 

3. Já os efeitos extra-processuais da interposição do recurso são, em 

alternativa, o efeito suspensivo e o efeito meramente devolutivo. 

O efeito suspensivo: é um efeito eventual que acresce ao anterior e que 

consiste na paralisação ou suspensão da exequibilidade da decisão recorrida, 

mencionado nos arts. 692º/ 1 e 2, e 740, nº, als. a) a c). 

Esta exequibilidade tanto é stricto sensu ―não é possível instaurar uma acção 

executiva com base nela (cf. art. 47º nº 1) ― como é  lato sensu: cancelamento de 

registo, suspensão de inscrição no registo ((v.g. do facto dissolutivo do divórcio, cuja 

decisão haja sido objecto de recurso com efeito suspensivo), desentranhamento de 

peças ou documentos, ordem para que certas expressões contidas em articulados ou 

requerimentos sejam riscadas 

                                                 
183 CASTRO MENDES / RIBEIRO MENDES.  
184 Por isso, em caso de confirmação os seus efeitos retroagem ao momento de proferimento na instância 

recorrida (CASTRO MENDES / TEIXEIRA DE SOUSA). 
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O efeito meramente devolutivo ou não suspensivo significa que não há 

paralisação da exequibilidade da decisão; a interposição produz apenas os efeitos 

próprios da pendência, nomeadamente, o efeito devolutivo de atribuição ao tribunal ad 

quem  do poder de conhecer da decisão impugnada 185.  

Como este efeito tem, por natureza  do recurso, de dar-se sempre, pode-se, 

por exclusão, falar-se em efeito devolutivo do recurso quando não lhe acresce nenhum 

efeito, dito suspensivo. 

 

 

 

D. Efeito da apelação 

 

1. A apelação tem, em regra, efeito meramente devolutivo (art. 692º/1), sendo 

por isso possível execução (art. 47º, nº 1), servindo de título executivo uma certidão ou 

traslado da decisão condenatória  — cfr. art. 693º/1. 

A apelação só pode ter efeito suspensivo nos casos das alíneas do nº 2 do art. 

692º ou quando a execução cause prejuízo ao vencido apelante considerável e se 

ofereça para prestar caução — inibição do efeito meramente devolutivo. 

 Fala-se aqui em procedimento inibitório do efeito devolutivo, regulado nos arts. 

692º nº 3, 694º e 818º nº 2 

 

2.  A declaração do efeito suspensivo é requerida no  próprio requerimento de 

interposição do recurso, conforme o nº 4 do art. 692º. 

O perigo de prejuízo deve ser justificado nos mesmos termos que valem para 

as providências cautelares – cfr. art. 387º, nº 1 – ou para a dispensa de citação prévia 

– cfr. art. 812º-B, nºs 2 e 3 –, mediante a alegação e prova de factos dos quais decorra 

ser verosímil a ocorrência de prejuízo considerável em resultado da satisfação por via 

executiva do aparente crédito do autor.  

O que se deve demonstrar é, pois, o perigo de dano e não a pretensa 

inexistência da dívida do réu, já que esta está a ser discutida no recurso. 

O apelado pode responder-lhe na sua alegação (cf. art. 692º-A nº 2) 

Se resultar da prova que o receio do prejuízo considerável é fundado, deve 

ainda o Tribunal, nos termos gerais do art. 387º, nº 2, fazer um balanceamento entre 

os interesses das partes, ou seja, entre o prejuízo que a execução causará ao devedor 

e o prejuízo que a não execução causará ao credor.  
                                                 
185 Consiste em “devolver ou deferir ao tribunal superior o conhecimento da questão posta pelo recorrente, 

e, secundariamente pelo recorrido.  
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Será deferido o requerimento do devedor apelante se o saldo for negativo para 

esta parte, desde que esta efective a prestação de caução no prazo fixado pelo 

tribunal (cf. art. 692º nº 4 in fine) e sem limite temporal 186 

 

3. Se houver dificuldade na fixação da caução a que se refere o n.º 4 do artigo 

692.º e o n.º 2 do artigo 693.º, calcula -se o seu valor mediante avaliação feita por um 

único perito nomeado pelo juiz. 

A caução deve ser prestada no prazo de 10 dias após o despacho previsto no 

artigo 685.º -C, sob pena de o juiz mandar extrai -se traslado, com a sentença e outras 

peças que o juiz considere indispensáveis para se processar o incidente, seguindo a 

apelação os seus termos 

 

4. Aplica-se, então, devidamente adaptado, o nº 3 do artigo 818º e 692º-A: a 

suspensão da exequibilidade da sentença será levantada se a instância de recurso 

estiver parada durante mais de 30 dias, por negligência do apelante em promover os 

seus termos. 

 

 

E. Execução provisória da sentença 

 

1. Não tendo sido deduzido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à 

apelação ou tendo este sido indeferido, basta ao credor, a todo o tempo, pedir  a 

extracção de certidão de sentença ou do traslado (cfr. art. 693º, nº 1) para poder 

deduzir a sua pretensão no requerimento executivo.  

Não querendo, ou não podendo (casos das alíneas do nº 2 do art. 692º) , obter 

a execução provisória da sentença, pode o apelado, que não esteja já garantido por 

hipoteca judicial, requerer, no prazo de 10 dias contados da notificação do despacho 

que admita a apelação ou que, no caso do art. 692º/ 3, lhe recuse o efeito suspensivo, 

que o apelante preste caução. 

 

2. Mas proposta a execução, o executado pode, ao abrigo do nº 4 do art. 47º, 

obter a suspensão agora da própria instância de execução, mediante prestação de 

caução, aplicando-se, devidamente adaptado, o n.º 3 do art. 818º, já conhecido. 

 

                                                 
186 STJ 27-Jan-1999 (Almeida Devez): Essa garantia ou fiança, dado que a caução se destina a obter o efeito 

suspensivo ao recurso, não pode ser limitada no tempo 
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3. Quid juris, se a sentença vier a ser revogada ou modificada pelo recurso? 

Importa distinguir consoante a decisão de recurso seja anterior ou posterior à 

transmissão dos bens penhorados, fazendo uso, em qualquer dos casos, do nº 2 do 

art. 47º. Se a revogação ocorrer antes da transmissão dos bens penhorados, 

naturalmente que a instância executiva ou se extingue ou vê restringido o seu âmbito. 

A penhora será levantada e não poderá haver venda dos bens.  

Se a revogação ocorrer depois da transmissão dos bens penhorados, o 

problema é diverso, uma vez que estes já estão na esfera jurídica e, eventualmente, 

na posse do terceiro adquirente. A execução até já pode ter terminado com o 

pagamento, sendo certo que este não foi distribuído pelos credores sem que estes 

prestassem previamente caução – nº 3 do art. 47º. 

 Neste caso, a revogação importa a ineficácia da venda nos termos do art. 909º, 

nº 1, al. a), e a possibilidade de devolução dos bens – cfr. nº 3 do art. 909º. Em 

alternativa, pode o executado que obteve total ou parcialmente provimento no recurso 

ficar com a caução prestada pelos credores. 

 

 

 

 

§17º Expedição 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

1. Função e destinatário 

 

 1. A expedição é a fase composta pelos actos processuais de transferência ou 

envio do processo em que foi proferida a decisão impugnada (ou do apenso onde se 

achem copiadas por certidão as peças relevantes, maxime a decisão impugnada) do 

tribunal a quo para o tribunal ad quem. 

  

2. Escreveu-se atrás que o tribunal competente para conhecer de recursos de 

decisões proferidas em 1ª instância é o Tribunal da Relação (cf..o art. 71º nº2 CPC). 

Mas na altura alertámos para o recurso per saltum do art. 725º em que o recurso de 

apelação é enviado ao STJ (cf. art. 72º nº 2 in fine). 
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Justamente, o art. 725º dita que as partes, recorrente ou recorrido, podem 

requerer, nas conclusões da alegação, que o recurso interposto das decisões referidas 

no n.º 1 (i.e., decisões finais ) e na alínea h) do n.º 2 do artigo 691.º (i.e., saneador 

sentença não final)  suba directamente ao Supremo Tribunal de Justiça, desde que, 

cumulativamente: 

 

a. O valor da causa seja superior à alçada da Relação; 

b. O valor da sucumbência seja superior a metade da alçada da Relação; 

c. As partes, nas suas alegações, suscitem apenas questões de direito; 

d. As partes não impugnem, no recurso da decisão prevista no n.º 1 do 

artigo 691.º,quaisquer decisões interlocutórias. 

 

Se for o recorrente a pedir o recorrido pode pronunciar-se nas contra- 

alegações. 

 Se for o recorrido a pedir o recorrente pode pronunciar-se em 10 dias. 

 

3. O relator terá de ver se as questões cabem no âmbito da revista.  

Se sim aceitará o recurso como se fosse revista, salvo quanto aos efeitos. Da 

decisão do relator que admita o recurso per saltum, pode haver reclamação para a 

conferência. 

Se não determina, de modo definitivo, que o processo baixe à Relação 

 

2. Momento 

  

 

 Todos os recursos de apelação sobem de imediato. 

 Sabemos que há decisões imediatamente apeláveis e decisões deferidamente 

apeláveis. Todavia, para umas e para outras, o recurso, colocado no momento devido, 

sobe de imediato 

 

 

3. Modo de subida 

 

1. Segundo o art. 691º-A há apelações que sobem nos próprios autos e 

apelações que sobem em separado. 

Nas primeiras o requerimento de recurso e seus documentos anexos é 

acompanhado do caderno que corporiza o processo. Nas segundas, o requerimento 
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de recurso e seus documentos anexos integra um caderno autónomo composto por 

essas peças e documentos e por certidões de actos processuais e documentos 

constantes do caderno principal. Este caderno será ulteriormente apensado ao 

caderno principal, normalmente quando descer do tribunal superior para o tribunal a 

quo. 

 

2. Sobem nos próprios autos as apelações interpostas das 

 

i. decisões que ponham termo ao processo (nº 1) 

ii. decisões que suspendam a instância (nº 2 al. f) 

iii. decisões que indefiram o incidente processado por apenso (nº 2 al. j), 

em parte) 

iv. decisões que indefiram liminarmente ou não ordenem a providência 

cautelar (nº 2 al. l), em parte) 

 

 

Todas as demais apelações sobem em separado. Se forem várias e que 

subam conjuntamente formarão um único processo  

 

3. Determina o art. 691º-B que na apelação com subida em separado, as 

partes têm o ónus de indicar, após as conclusões das alegações, as peças do 

processo de que pretendem certidão para instruir o recurso. 

Para tal os mandatários procedem ao exame do processo através de página 

informática de acesso público do Ministério da Justiça, nos termos definidos na 

portaria prevista no 

n.º 1 do artigo 138.º -A, devendo a secretaria facultar, durante o prazo de cinco dias, 

as peças processuais, documentos e demais elementos que não estiverem disponíveis 

na referida página informática. 

As peças do processo disponibilizadas por via electrónica valem como certidão 

para efeitos de instrução do recurso. 

 

4. Efeitos 

 

1. Os efeitos que a subida do recurso produz são de natureza intra-processual.  

Normalmente fala-se em dois efeitos — suspensivo da marcha do processo e não 

suspensivo da marcha do processo — mas, na verdade, apenas o primeiro é que é um 

efeito.  
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2. O efeito suspensivo da marcha do processo significa que a dinâmica da instância 

fica restringida apenas ao próprio recurso, naturalmente (cfr., CASTRO MENDES, ob. 

cit., pp. 150-151).  Isto pressupõe que ainda exista essa dinâmica. 

Deste modo, o efeito apenas se pode verificar se o procedimento de 1ª instância 

estiver ainda a decorrer. Nesse caso, a lei determinará se o recurso, que será de uma 

decisão interlocutória , como o despacho saneador,  suspende ou não suspende  a 

marcha. 

Diversamente, se o procedimento de 1ª instância estiver concluído o recurso da 

decisão final não terá nenhum efeito sobre a marcha do processo — alguns falam aqui 

em efeito não suspensivo da marcha. 

Repare-se que este efeito suspensivo é diferente do efeito suspensivo da 

interposição ou pendência do recurso no facto produtor do efeito: um é efeito da 

interposição e outro é um efeito da expedição.  

 

3. Como bem ensinava CASTRO MENDES a ocorrência de um ou de outro, está 

ligada ao modo de subida: se for nos próprios autos  implica efeito suspensivo, porque 

todo o processo tem de acompanhar o recurso (v.g. dá-se a suspensão da marcha do 

processo quando é recurso de decisão interlocutória que suba com os autos), salvo se 

for de decisão final, em já tudo se processou.  

Ao contrário a subida em separado implica efeito não suspensivo  —cfr. art. 740/ 

º1. 

Ora no actual regime a subida não suspende a marcha do processo porque  

 

a. ou são decisões que sobem nos autos, sendo finais da causa, incidente 

ou providência cautelar 

b. ou são decisões que sobem em separado  
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CAPÍTULO III. JULGAMENTO 

 

 

§18º Preparação 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

 

1. Generalidades 

 

 

A. Conteúdo 

 

A preparação do julgamento é a fase que tem lugar depois de o recurso chegar  

ao tribunal superior e engloba as tarefas da secretaria de recebimento, autuação, 

distribuição, e do tribunal de exame e apreciação liminares. 

  

 

B. Formalidades preliminares 

 

 1. Quando o requerimento de recurso chega à Relação há um conjunto de 

formalidades preliminares levadas a cabo pela secretaria. 

 A saber: 

 

i. recebimento: entrada e consignação em livro próprio do recebimento;   

 

ii. autuação: com capas novas e registo no livro próprio; 

 

iii. distribuição segundo o regime dos arts. 223ºss, , ficando determinados a secção 

do processo (art. 209º), o relator do processo (art. 700º/ 1) e , indirectamente, os 

adjuntos que com aquele constituem a conferência (art. 700º/ 2); 

 

2. Findas estas actividades são os autos conclusos ao juiz-relator para exame  
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preliminar. 

 

 

C. Competência funcional 

 

1. Fica como relator o juiz a quem o processo for distribuído, incumbindo-lhe, 

segundo o nº 1 do art. 700º,  deferir a todos os termos do recurso até final, 

designadamente:  

 

e. Corrigir o efeito atribuído ao recurso e o respectivo modo de subida, ou 

convidar as partes a aperfeiçoar as conclusões das respectivas 

alegações, nos termos do n.º 3 do artigo 685.º -A; 

f.  Verificar se alguma circunstância obsta ao conhecimento do recurso; 

g. Julgar sumariamente o objecto do recurso, nos termos previstos no 

artigo 705.º; 

h. Ordenar as diligências que considere necessárias; 

i. Autorizar ou recusar a junção de documentos e pareceres; 

j. Julgar os incidentes suscitados; 

k. Declarar a suspensão da instância; 

l. Julgar extinta a instância por causa diversa do julgamento ou julgar 

findo o recurso, por não haver que conhecer do seu objecto. 

m. Elaborar o projecto de acórdão 

 

2. Ficam como juízes-adjuntos, pelo nº 2 do mesmo art. 700º os juízes seguintes 

ao relator pela ordem de antiguidade no tribunal. 

n. Eles têm por função  

 

i. Substituir o relator nas faltas ou impedimentos que não justifiquem 

segunda distribuição e enquanto esta se não efectuar — art. 711º; 

ii. Sugerir ao relator  actos compreendidos nas atribuições do relator — art. 

708º; 

iii. Ler o processo pelo prazo de 5 dias par depois se pronunciarem— art. 

707º; 

iv. Concorrer para a formação, em conferência, das decisões do colectivo 

(cf., inter alia, art. 713º nº 1 primeira parte) 
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v. Elaborar o acórdão, pelo primeiro adjunto vencedor, quando o relator 

fique vencido relativamente à decisão ou a todos os fundamentos desta 

(art. 713º, nº 3) 

 

3. Ao colectivo dos 3 juízes dá-se o nome de conferência. É ela que 

 

i. Julgar, nos termos do art. 700º nº 3, reclamação da parte que, salvo 

o disposto no artigo 688.º, se considere prejudicada por qualquer 

despacho do relator, que não seja de mero expediente; 

ii. Conhecer do objecto do recurso (cf., inter alia, art. 713º nº 1 primeira 

parte) 

iii. Decidir de requerimentos de rectificação, aclaração ou reforma do 

acórdão, bem como a arguição de nulidade (art. 716º/2) 

 

 

 

2. Despacho inicial do juiz-relator 

 

 

A. Função, exame preliminar e conteúdo 

 

 1. É a decisão que o relator deve decidir das questões prévias, que podem obstar 

ao conhecimento do recurso.  

Questões prévias do recurso são: a a regularidade geral da instância as 

condições de admissibilidade deste; os pressupostos recursais, a correcção da espécie 

fixada; o regime de efeitos e de subida atribuídos ao recurso, a incompetência relativa 

do tribunal de recurso e  questões que a junção de documentos pelas partes possam 

suscitar. 

 Sem ele não pode a conferência conhecer do pedido de recurso. 

  Para tanto o relator realiza um exame preliminar do recurso 187, i.e., uma análise 

ao processo, cujos resultados se formalizam num despacho inicial. 

 

 2. Para CASTRO MENDES este despacho não tem a mesma função do 

despacho liminar em 1ª instância, antes a função de despacho saneador. Essa função 

fui realizada na análise da legalidade do próprio despacho de admissão do recurso 

                                                 
187 STJ 7-ABr-2005 (FERNANDES MAGALHÃES): O requerimento de interposição do recurso de revisão é 

submetido a exame preliminar, porquanto pode haver razão para ser logo indeferido 
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proferido no tribunal a quo. Diferentemente, aqui trata-se de decidir das questões 

prévias, que podem obstar ao conhecimento do recurso.  

 A nossa posição é a de que esse saneamento deve ser visto lato sensu pois, 

além das questões prévias, a análise do relator incide sobre a aptidão das alegações e, 

nos termos gerais, sobre os pressuposto processuais. Na verdade, o relator pode 

despachar pedindo a uma parte que proceda ao aperfeiçoamento das alegações o que é 

uma função que normalmente é assegurada pelo despacho pré-saneador (cf. Art. 508º), 

e residualmente por despacho liminar  - cf. Art. 234º-A + 265º 

  

 3. Este despacho inicial do relator pode revestir várias modalidades: 

 

i. Despacho de correcção 

ii. Despacho de aperfeiçoamento 

iii. Despacho de saneamento 

iv. Despacho de não admissão do recurso 

v. Despacho de admissão do recurso 

vi. Julgamento liminar do recurso 
 

 

 

B. Conteúdo: despacho de correcção 

 

1. O despacho de correcção do relator, é um despacho em que o relator decide 

sobre uma questão prévia conhecida no exame preliminar. Vem previsto em termos 

gerais no art. 700º nº 1 al. a) primeira parte. 

No recurso prototípico da apelação, distingue a lei diversos objectos e regimes 

de correcção. 

As partes podem nas alegações ter levantado algumas dessas questões prévias 

(vide v.g, o art. 703º nº 2) 

 

2. Um desses fundamentos de correcção é o erro quanto ao modo de subida do 

recurso, regulado no art. 702º. 

Se o recurso tiver subido em separado, quando devesse subir nos próprios 

autos, requisitam -se estes ao tribunal recorrido. 

  Decidindo o relator, inversamente, que o recurso que subiu nos próprios autos 

deveria ter subido em separado, o tribunal notifica as partes para indicarem as peças 

necessárias à instrução do recurso, as quais são autuadas com o requerimento de 
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interposição do recurso e com as alegações, baixando, em seguida, os autos 

principais à 1.ª instância. 

 

3. Outro desses objectos é o erro quanto ao efeito do recurso e segue o regime 

do art. 703 

Se o  relator entender que deve alterar-se o efeito do recurso, o relator ouvirá, 

antes de decidir, as partes, no prazo de 5 dias;  se a questão tiver sido levantada por 

alguma das partes na sua alegação, o relator ouvirá a parte contrária que não tenha tido 

oportunidade de responder. 

Decidindo-se que à apelação, recebida no efeito meramente devolutivo, deve 

atribuir-se efeito suspensivo, expedir-se-á ofício, se o apelante o requerer, para ser 

suspensa a execução. O ofício conterá unicamente a identificação da sentença cuja 

execução deve ser suspensa.  

Decidindo-se que à apelação, recebida nos dois efeitos, deve atribuir-se efeito 

meramente devolutivo, o relator mandará passar traslado, se o apelado o requerer: o 

traslado, que baixa à 1ª instancia, conterá somente o acórdão e a sentença recorrida, 

salvo se o apelado requerer que abranja outras peças do processo  

 

 4. Acrescentaríamos que a qualificação jurídica da apelação como outro 

recurso, v.g. o de revista, também deverá ser oficiosamente corrigida 188. 

 

 

 

C. Conteúdo (continuação): despacho de aperfeiçoamento 

 

1. O despacho de aperfeiçoamento do relator, é um despacho em que o relator 

convida as partes a “aperfeiçoar as conclusões das alegações apresentadas, nos termos 

do nº 3 do art. 685º-A” (art. 700º nº 1 al. a), 2ª parte). 

Relembre-se que, justamente, esse preceito ditava que se as conclusões são 

deficientes, obscuras, complexas ou nelas se não tenha procedido às especificações a 

que alude o nº 2 do art. 685º-A, será competência exclusiva do juiz- relator da Relação 

convidar o recorrente a completá -las, esclarecê -las ou sintetizá -las, no prazo de cinco 

dias. 

Diversamente, o relator não deve, portanto, proferir despacho de 

aperfeiçoamento por falta de alegações 189 ou de conclusões. 

                                                 
188 STJ 19-Jul-1977 (BRUTO DA COSTA): O erro na espécie de recurso não implica o seu indeferimento. 
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2. A parte contrária é notificada da apresentação do aditamento ou 

esclarecimento pelo recorrente, podendo responder-lhe no prazo geral de 10 dias — nº 

4 do art. 685-Aº  

Se o vício não for corrigido tribunal ad quem não poderá conhecer do recurso, na 

parte afectada. 

 Já se o recurso não contenha ou junte a alegação do recorrente ou quando 

esta não tenha conclusões será de rejeição como se verá adiante. 

 

 

 

D. Conteúdo (continuação): despacho de saneamento 

 

O despacho de aperfeiçoamento do relator é um despacho em que o relator,  

nos termos gerais do art. 265º/2 promove a correcção das excepções dilatórias e 

nulidades processuais que hajam sido suscitadas pelas partes, ou que, face aos 

elementos constantes dos autos, deva apreciar oficiosamente.  

Nele se incluem a possibilidade de remessa do processo para o tribunal 

territorialmente competente ou de ordenar a suspensão da instância 190.  

Pensamos que neste caso cabe a interposição de apelação que que deva 

esperar por recurso de despacho interlocutório prejudicial, como por exemplo sobre 

prova. É um despacho de não conhecimento provisório da causa, não sendo 

rigorosamente do art. 704º 191 

 

 

E. Conteúdo (continuação): despacho de não admissão do recurso 

 

1. O relator deve proferir despacho de não conhecimento do recurso, ao abrigo 

do art. 704º, nos seguintes casos, idênticos ao que sucede com o despacho liminar a 

quo de rejeição 

 

                                                                                                                                               
189 Contra, no regime pretérito: STJ 19-Nov1998 (COSTA SOARES) e STJ 2-Nov-2003 (FERNANDES CADILHA) 
190 STJ 9-Jun-1987 (GAMA PRAZERES): Há utilidade na suspensão dos termos do agravo interposto para a 

Relação, nos termos daquela disposição legal, se a legitimidade do agravado - questão levantada pela 

Relação - depender da decisão a proferir em habilitação requerida na 1 instancia pelo proprio agravado. 
191 Como faz  ABRANTES GERALDES, Recursos cit., 222-225. 
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i. Falta insanável de pressupostos processuais gerais — falta de 

personalidade, patrocínio não suprido, ineptidão, incompetência absoluta 

do tribunal a quo ou do tribunal ad quem  

ii. Falta de condições necessárias, ou seja, de legitimidade para recorrer 

iii. Irrecorribilidade da decisão, por natureza, lei ou renúncia; 

iv. Interposição fora de tempo 

v. Interposição de apelação que deveria ser deferida para final, ex vi art. 

691º nº 3, por não caber nem nos respectivos nºs 2 e 4; 

vi. não contenha ou junte, mesmo que fora de prazo, a alegação do 

recorrente (cf. art. 291º nº 2 e 685º C nº 2 al. b)) ou quando esta não 

tenha conclusões de facto ou de direito (cf. art. 685º-C nº 2 al. b)); 

vii. não aperfeiçoamento das conclusões das alegações, entretanto ordenado 

em despacho de aperfeiçoamento; 

viii. falta de transcrição da prova gravada, quando obrigatória, ou das 

especificações dos pontos de facto e  provas exigidas pelo art. 685º-B; 

 

A invocação inadequada de uma norma não é razão que legitime o não 

conhecimento do objecto do recurso, mas apenas da sua improcedência 192. 

 

2. Nestes casos, o relator, antes de proferir decisão, ouvirá cada uma das  

partes, pelo prazo de 10 dias, conforme o art. 704º nº1. 

Sendo a questão suscitada pelo apelado, na sua alegação, o relator ouvirá a 

parte contrária que não tenha tido oportunidade de responder (cf. art. 703º nº 2) 

 
 
 

F. Conteúdo (continuação): despacho de admissão do recurso 

 

1. O despacho inicial de admissão do recurso declara a regularidade do 

recurso e determina a continuação do processo de recurso em ordem ao julgamento . 

Ele é proferido primariamente quando o relator entendeu que as questões prévias do 

recurso foram bem decididas pelo tribunal a quo, que não havia necessidade de 

aperfeiçoamento, nem se verificam excepções dilatórias e nulidades que deva apreciar 

oficiosamente, ou secundariamente se o relator teve de proferir primeiramente algum 

daqueles despachos. 

 

                                                 
192 STJ 19-Jul-1977 (BRUTO DA COSTA) 
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 2. É uma decisão não definitiva, pois não faz caso julgado formal: a conferência 

não fica vinculada a conhecer do objecto do recurso 193. 

 

 

G. Conteúdo (continuação): julgamento liminar do recurso 

 

Nos termos do art. 705º: o relator profere decisão sumária se 

 

a. a questão a decidir é simples, designadamente por ter já sido 

jurisdicionalmente apreciada, de modo uniforme e reiterado,  

b. ou que o recurso é manifestamente infundado 

 

A decisão pode consistir em simples remissão para as precedentes decisões, de 

que o relator  juntará cópia 

 

 

 

3. Impugnação do despacho 

 

1. Qualquer que seja o seu conteúdo, salvo se for de mero expediente, a parte 

se considere prejudicada por qualquer despacho do relator, pode requerer que sobre a 

matéria do despacho recaia um acórdão (nº 3 do art. 700º) da conferência. 

O relator recebe a reclamação, promove a audição da parte contrária e 

submete o caso à conferência (o mesmo nº 3 in fine) 

 

2. A reclamação deduzida é decidida no acórdão que julga o recurso, salvo 

quando a natureza das questões suscitadas impuser decisão imediata; neste caso, o 

relator mandará o processo a vistos por 10 dias, sem prejuízo do disposto no nº 2 do 

artigo 707.º (art. 700º/4).  

A decisão da conferência pode ser de confirmação ou de anulação do 

despacho do relator 194. 

                                                 
193 Neste sentido, STJ 9-Dez-/1992 (FERNANDO FABIÃO) e STJ 5-Fev-1998 (SOUSA LAMAS). 
194 STJ 9-Jan-1996 (OLIVEIRA BRANQUINHO): “Atendida a reclamação para a conferência do despacho que 

julgou deserto o recurso por falta de alegações, deve ser anulado tal despacho provando a parte que a 

junção não foi feita por lapso da Secretaria”. Contra, entendendo que deve o vício ser arguido perante o 

próprio relator para averiguar da veracidade da arguição, anulando se for caso disso o processado posterior 

incluindo o seu despacho que decretou a deserção do recurso, e ordenar ou não, conforme os casos, o 

prosseguimento do recurso cf. STJ 18-Mai-1995 (ROGER LOPES) 
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3. Do acórdão da conferência pode recorrer parte que se considere 

prejudicada, nos termos do art. 721º nº 4: podem ser impugnados, caso tenham 

interesse para o recorrente independentemente daquela decisão, num recurso único, a 

interpor após o trânsito daquela decisão, no prazo de 15 dias após o referido trânsito. 

 

 

 

4. Preparação do julgamento 

 

 

 

A. Vistos 

 

Depois do despacho de admissão vale o art. 707ºo relator elabora o projecto de 

acórdão e vai a vistos. 

O exacto conteúdo depende depois do procedimento, como se verá adiante. 

 

 

B. Promoção de diligências e junção de documentos 

 

 O art. 700º nº 1 als. d) e e) autoriza o relator  a ordenar as diligências que 

considere necessárias e a deferir a junção de documentos e pareceres; 

Em especial, o relator pode ordenar uma diligência de natureza probatória, prévia ao 

julgamento. Depois de realizada a diligência continua a vista para o julgamento. 

Nos casos referidos nos nºs 2 a 4 do art. 690ºA, o tribunal de recurso 

procederá à audição ou visualização dos depoimentos indicados pelas partes, excepto 

se o juiz relator considerar necessária a sua transcrição, a qual será realizada por 

entidades externas para tanto contratadas pelo tribunal. 

 

 

C. Actos dos adjuntos 

 

Se qualquer dos actos compreendidos nas atribuições do relator for sugerido 

por algum dos adjuntos, cabe ao relator ordenar a sua prática, se com ela concordar, 

ou submetê la à conferência, no caso contrário. 
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Realizada a diligência, podem os adjuntos ter nova vista, sempre que 

necessário, para examinar o seu resultado. 

 

 

 

D. Inscrição na tabela 

 

O processo é inscrito em tabela logo que se mostre decorrido o prazo para o 

relator elaborar o projecto de acórdão (nº 1 do art. 709º). 

 

 

 

 
§19º Julgamento 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

1. Aspectos gerais 

 

 

A função do julgamento é decidir sobre a pretensão de recurso.  

Adaptando uma antiga terminologia de CASTRO MENDES ao ordenamento 

vigente podemos falar nas seguintes formais procedimentais de julgamento do recurso 

 

i. ORDINÁRIA � a que resulta dos 707º e 709º 

ii. ORDINÁRIA ESPECIAL� tramitação anterior com as especialidades 

dos 707º/4 e 709º/4, entretanto revogada na reforma 195 

iii. SUMÁRIA� tramitação anterior com as especialidades dos 707º nº 4;  

iv. SUMARÍSSIMA� a que resulta do art. 705º 

 

 

 

                                                 
195 Quando a complexidade das questões o justificasse o relator elaborava, no prazo de 15 dias a contar do 

despacho de admissão do recurso, um memorando, contendo o enunciado das questões a decidir e da 

solução para elas proposta, com indicação sumária dos respectivos fundamentos e era distribuída cópia aos 

restantes juizes com intervenção no julgamento da apelação (cf. anterior nº 4 do art. 707º).. 
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2. Elaboração e vistos. Especialidades 

 
 

1. Depois do despacho de admissão vale o art. 707ºo relator elabora o projecto 

de acórdão no prazo de 30 dias 

Depois, na sessão anterior ao julgamento o processo, com o projecto, vai com 

vista simultânea, por meios electrónicos (ou as cópias respectivas, quando não seja 

tecnicamente possível), aos dois juizes-adjuntos, pelo prazo de 5 dias (salvo se o 

volume em papel tornar morosa as cópias, caso em que o prazo são de 5 dias a cada 

um). 

Os juizes, depois de examinarem o processo, põe nele o seu visto, datando e 

assinando 

 

2. Quando a natureza das questões a decidir ou a necessidade de celeridade 

no julgamento do recurso o aconselhem, pode o relator, com a concordância dos 

adjuntos, dispensar os vistos (nº 4 do art. 707º = nº 2 do anterior art. 707º).  

Era a forma sumária de CASTRO MENDES. 

 

3. Já sabemos que, nos termos do art. 705º, o relator profere decisão sumária 
196se 

 

c. a questão a decidir é simples, designadamente por ter já sido 

jurisdicionalmente apreciada, de modo uniforme e reiterado,  

d. ou que o recurso é manifestamente infundado 

 

A decisão pode consistir em simples remissão para as precedentes decisões, de 

que o relator juntará cópia 

Era a forma sumaríssima de CASTRO MENDES. 

 

 

 

3. Audiência  

 

                                                 
196 STJ 28-Set-2004 (SILVA SALAZAR): A manifesta simplicidade das questões a decidir em via de recurso só 

releva para efeito de possibilitar a decisão sumária do mesmo recurso por mero despacho singular do 

relator, mas não para a decisão colectiva do recurso por remissão para os fundamentos da decisão recorrida. 
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A. Produção de prova 

 

A Relação pode determinar a renovação dos meios de prova produzidos em 1.ª 

instância que se mostrem absolutamente indispensáveis ao apuramento da verdade, 

quanto à matéria de facto impugnada, aplicando -se às diligências ordenadas, com as 

necessárias adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e julgamento na 

1.ª instância e podendo o relator determinar a comparência pessoal dos depoentes (cf. 

nº 3 do art. 712º). 

 

 

B. Formação e elaboração da decisão  

 

1. No dia do julgamento, o relator faz sucinta apresentação do projecto de 

acórdão. 

De seguida, dão o seu voto os juízes -adjuntos, pela ordem da sua intervenção 

no processo. 

A decisão é tomada por maioria, sendo a discussão dirigida pelo presidente, 

que desempata quando não possa formar -se maioria. 

 

2. O acórdão definitivo é lavrado de harmonia com a orientação que tenha 

prevalecido — art. 713º/1 

 

3. Por regra, quem elabora o acórdão é o relator, com base no seu projecto. 

As excepções são as seguintes 

Em primeiro lugar, quando o relator fique vencido relativamente à decisão ou a 

todos os fundamentos desta, é o acórdão lavrado pelo primeiro adjunto vencedor, o 

qual deferirá ainda aos termos que se seguirem, para integração, aclaração ou 

reforma do acórdão — art. 713º/3;  

Em segundo lugar, se o relator for apenas vencido quanto a algum dos 

fundamentos ou relativamente a qualquer questão acessória, é o acórdão lavrado pelo 

juiz que o presidente designar — art. 713º/4  

   

 4. Se o acórdão definitivo não puder ser logo elaborado “é o resultado do que se 

decidir publicado, depois de registado num livro de lembranças que os juizes assinarão” 

(art. 714º/ 1).  
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Neste caso, o juiz a quem couber lavrar o acórdão fica com o processo e tem de 

apresentar o acórdão (redigido) na primeira sessão seguinte, tendo o acórdão a data da 

sessão em que for assinado (art. 714º/s 2 e 3). 

Tirar-se-á um único acórdão sobre todos os recursos pendentes. 

 

 

C. Estrutura da decisão 

 

1. Vale o art. 713/2 e, na parte aplicável, as regras dos arts. 659º e 660º. 

 

a. RELATÓRIO (enunciação sucinta das questões a decidir no recurso) 

i. Identificação das partes 

ii. Identificação do objecto do recurso 

iii. Fixação das questões a solucionar 

 

b. FUNDAMENTOS 

i. a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões processuais 

que possam determinar a absolvição da instância, segundo a 

ordem imposta pela sua precedência lógica  

ii. Deve o juiz discriminar os factos que considera provados 197 e 

indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes 

 

c. DECISÃO 

i. Assinaturas, devendo o vencido, quanto à decisão ou quanto aos 

simples fundamentos, assinar em último lugar, com a sucinta 

menção das razões de discordância (nº 1 do art. 713º in fine) 

 

 

2. Quando a Relação entender que a questão a decidir é simples, pode o 

acórdão limitar -se à parte decisória, precedida da fundamentação sumária do julgado, 

ou, quando a questão já tenha sido jurisdicionalmente apreciada, remeter para 

precedente acórdão, de que junte cópia (cf. art. 713º nº  5). 

                                                 
197 STJ 5-Mai-2005 (ARAÚJO BARROS): Pode e deve o Tribunal da Relação, na apreciação e exame da matéria 

de facto, nos termos do art. 659, nº 3 (ex vi do art. 713º, nº 2, do C.Proc.Civil) tomar em consideração os 

factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito. 
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Quando não tenha sido impugnada, nem haja lugar a qualquer alteração da 

matéria de facto, o acórdão limitar-se -á a remeter para os termos da decisão da l.ª 

instância que decidiu aquela matéria (cf. art. 713º nº 6). 

 

3. O juiz que lavrar o acórdão deve sumariá-lo. 

 
 
 

4. Publicação e notificação 

 

1. O acórdão é publicado finda a sessão de julgamento, no mesmo dia, por 

afixação da tabela, preenchida pelo presidente da secção, no átrio do tribunal 

(AMÂNCIO FERREIRA). 

 Se o acórdão definitivo não puder ser logo elaborado “é o resultado do que se 

decidir publicado, depois de registado num livro de lembranças que os juizes 

assinarão” (art. 714º/ 1). Neste caso, o juiz a quem couber lavrar o acórdão fica com o 

processo e tem de apresentar o acórdão (redigido) na primeira sessão seguinte, tendo 

o acórdão a data da sessão em que for assinado (art. 714º/s 2 e 3 ). 

 

2. Proferida a decisão final do recurso, após o julgamento, é o respectivo acórdão 

notificado às partes.  

 

 

5. Impugnação 

 

1. O acórdão não é logo definitivo, i.é, não transita em julgado de imediato (art. 

677º), carecendo de passar o prazo de 10 dias para novo recurso (art. 685). 

Funcionam aqui os arts. 666º, 668º e  670º, ex vi arts. 716º. 

Portanto, podem ser deduzidos pedidos ou requerimentos de 

 

a. aclaração ou esclarecimento de qualquer obscuridade ou ambiguidade 

(art. 669º, al. a)); 

b. rectificação de erro matérial (art. 667º/ 1) ou de reforma quanto a custas 

(art. 669º/ 2) 
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Podem ter lugar nulidades  do acórdão ― v.g., inobservância do disposto nos 

arts. 660º e 661º, omissão de pronúncia 198.―  impugnáveis por recurso, quando este for 

legalmente admissível (art. 668º/ 3) e por reclamação nos restantes casos (art. 668º/ 3) . 

Mas acresce uma nulidade especial: “quando for lavrado contra o vencido ou sem o 

necessário vencimento” - vícios na formação da vontade ou na declaração da 

conferência (art. 716º/ 1, e artigos remissivos citados acima)  

A rectificação, aclaração ou reforma do acórdão, bem como a arguição de 

nulidade, são decididas em conferência. 

  

2. O mesmo ser impugnado por recurso a interpor para o Supremo de revista. 

Já se sabe que para se poder recorrer é preciso que se verifiquem os 

pressupostos específicos ou condições de admissibilidade dos recursos típicos.  

Pode haver ainda interposição de recurso para o Tribunal Constitucional. 

  

 

 
 

§20º Objecto e efeitos da decisão 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

1. Limites 

 

1. As regras gerais são, por força do art. 713/2, aplicáveis na parte em que o 

poderem ser. Essas regras determinam  

 

i. Ordem das questões a conhecer  

a. em primeiro lugar, das questões processuais que possam 

determinar o não conhecimento do recurso da instância, 
                                                 
198 STJ 9-Jan-1997 (MIRANDA GUSMÃO): Em acção em que os autores formularam um pedido 
principal e um pedido subsidiário para o caso de não proceder aquele, tendo a 1. instância julgado 
procedente o pedido principal e tendo considerado prejudicado o conhecimento do pedido subsidiário, 
mas não tendo os autores interposto recurso subordinado desta segunda parte da sentença apesar de os 
réus terem apelado da condenação no pedido principal, a Relação, ao dar parcial provimento ao recurso 
dos réus, não cometeu omissão de pronúncia por não ter conhecido do pedido subsidiário, dado que, por 
decisão transitada, este fora considerado prejudicado 
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segundo a ordem imposta pela sua precedência lógica. 

b. em segundo lugar, o mérito do recurso 

ii. Objecto de conhecimento: apenas as “questões suscitadas pelas 

partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de 

outras” (art. 660º, nº 2, segunda parte) 

iii. Limites de condenação (art. 661º) 

iv. Inexigibilidade da obrigação (art. 662º) 

v. Atendibilidade de factos jurídicos supervenientes (art. 663º) 

vi. Relação entre a actividade das partes e o juiz (art. 664º) e uso anormal 

do processo (art. 665º). 

vii. Art. 715º nº 2 

 

2. Se estiverem pendentes recurso subordinado e recurso principal deve  

apreciar-se em primeiro lugar o recurso subordinado quando nele se levantar e discutir 

questão que pode afectar a apreciação do recurso independente. 199 

Mas essa ordem não tem valor absoluto: a ordem de conhecimento dos recursos, 

no caso de recurso subordinado, deve ceder dando prioridade a este quando aí se 

suscitarem questões prévias prejudiciais200 relativamente às que constituam objecto do 

recurso independente 201. 

 

Exemplo: (1) conhecer das questões desenvolvidas no recurso subordinado, mormente da questão 

da ilegitimidade dos Réus, mesmo que, para tanto, tivesse de alterar a ordem de conhecimento dos 

recursos 202; (2) no recurso subordinado se discutir a atribuição de indemnização por danos 

patrimoniais emergentes de incapacidade para o exercício normal da profissão, enquanto no 

recurso principal se não discutir a justeza da mesma indemnização 203. 

 
 

 ALBERTO DOS REIS notava, e bem, que, contudo, nestes casos em que, em 

termos lógicos, a questão posta no recurso subordinado deva ser decidida antes do 

recurso principal, como a subsistência daquele depende da continuação deste, o tribunal 

deve, em primeiro lugar, assegurar-se que o recurso principal está em condições de 

poder conhecer-se do seu objecto; só então, poderá o tribunal começar por julgar o 

recurso subordinado 

                                                 
199  STJ 27-Nov-1990 (Leite Marreiros). No mesmo sentido, STJ 1-Out-1996 (JOAQUIM DE MATOS). 
200 STJ 27-Jan-1998 (SILVA PAIXÃO) 
201 STJ 16-Mar-1995 (Sá Couto)., STJ 31-Jan-1996 (Sá Couto, STJ 18-Nov-1997 (SAMPAIO DA NÓVOA) 
202 STJ 31-Jan-1996 (Sá Couto) 
203 STJ 21-Jan-1993 (Ferreira da Silva) 
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2. Matéria de direito 

 

1. O efeito-regra de substituição do objecto é o princípio da substituição da 

decisão do tribunal  a quo pelo tribunal  ad quem : “Embora o tribunal de recurso 

declare nula a sentença proferida na 1ª instância, não deixará de conhecer do objecto 

da apelação” (art. 715º/1) 

 

2. Mas, como já dissemos atrás, também é ainda  possível a supressão de um 

grau de jurisdição, conhecendo a Relação em 1ª instância nos casos de nulidade da 

decisão e de prejudicialidade.  

Impõe-se, no entanto, a audição prévia das partes para, querendo, produzirem 

alegações complementares (cf. nº 3 204). 

RODRIGUES BASTOS criticava parcialmente esta solução “pelo menos 

quando a nulidade de sentença for declarada com qualquer dos fundamentos previstos 

nas alíneas b) a d) do nº 1 do art. 668º, não há verdadeira decisão de 1ª instância 

sobre o fundo da causa”, mas sim da Relação, o que implica a supressão de um grau 

de jurisdição, pois a Relação funcionará como verdadeira 1ª instância 205. 

 

 

3. Matéria de facto 

 

 

A. Em modificação 

 

1. A Relação pode proceder à modificação das decisões do colectivo de 1ª 

instância sobre a matéria de facto usando as provas que constam dos autos, 

conforme o art. 712º nº 1 al. a) 

 

                                                 
204 Cf. LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES, CPCanor III-1 cit., 132. 
205 STJ 9-Dez-2004 (Ferreira de Almeida): “Esse art. 715° representa uma notória erupção do princípio 

fundamental do direito a uma tutela jurisdicional efectiva contemplado no art. 20º da Constituição da 

República”. 
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a. Se do processo constarem todos os elementos de prova que serviram 

de base à decisão sobre os pontos da matéria de facto em causa (nº1 

al. a), primeira parte) 206 

 

b. se tendo ocorrido gravação dos depoimentos prestados, tiver sido 

impugnada, nos termos do art. 685º-B, a decisão com base neles 

proferida” (nº 1 al. a) segunda parte) 207; nesta eventualidade a “Relação 

reaprecia as provas em que assentou a parte impugnada da decisão, 

tendo em atenção o conteúdo das alegações de recorrente e recorrido, 

sem prejuízo de oficiosamente atender a quaisquer outros elementos 

probatórios que hajam servido de fundamento à decisão sobre os 

pontos da matéria de facto impugnados” (nº 2)  

 

 

2. Ora, nestes casos o nº 4 do mesmo art. 712º autoriza uma situação de 

anulação do julgamento de facto e subsequente tramitação no tribunal de 1ª instância. 

Ou seja: uma solução de tipo cassatório. 

Efectivamente, se não constarem do processo todos os elementos probatórios 

que, nos termos da alínea a) do nº 1, permitam a reapreciação da matéria de facto, 

pode a Relação anular, mesmo oficiosamente, a decisão proferida na 1ª instância, 

quando  

 

i. repute deficiente, obscura ou contraditória a decisão sobre pontos 

determinados da matéria de facto  

ii. considere indispensável a ampliação desta, por não ter sido objecto da 

decisão das instâncias toda a factualidade alegada pelas partes nos 

seus articulados em ordem a constituir base suficiente para a decisão 

de direito, considerando as diversas soluções plausíveis do pleito, 208 

 

                                                 
206 STJ 28-09-95 (Joaquim de Matos): Constando do processo todos os elementos que serviram de base à 

decisão, a Relação pode, em princípio, alterar as respostas aos quesitos dadas pelo Colectivo. 
207 STJ 24/-Abr-2001 (Leal Henriques): Se, em recurso sobre a matéria de facto, os recorrentes juntam a 

transcrição das gravações feitas em audiência mas não identificam, correctamente, os lugares em que se 

encontram os pontos factuais em dúvida, a Relação não pode rejeitar imediatamente o recurso, com esse 

fundamento, e antes deve: ou conhecer dele se a sua defeituosa apresentação não o impedir ou, caso tal se 

mostre possível, convidar os recorrentes a, querendo, aperfeiçoá-lo”. Sobre a apreciação de prova gravada: 

RP 19/2/2000 (CJ XXV/4, 186, RL 27/9/2001 (CJ XXVI/4, 98) RL 13/11/2001 (CJ XXVI/5, 84) 
208 STJ 28/03/95 (Machado Soares) 
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 Esta repetição do julgamento não abrange a parte da decisão que não esteja 

viciada, podendo, no entanto, o tribunal ampliar o julgamento de modo a apreciar 

outros pontos da matéria de facto, com o fim exclusivo de evitar contradições na 

decisão.  

 

 

3. A Relação pode ainda proceder à modificação das decisões do colectivo de 

1ª instância sobre a matéria de facto usando as provas que constam dos autos, nos 

seguintes casos das als. b) e c) do nº 1 do art. 712º. 

 

 

c. Se os elementos fornecidos pelo processo impuserem “uma decisão 

diversa”, insusceptível de ser destruída por quaisquer outras provas 

(nº1 al. b)) 

 

d. Se o recorrente apresentar documento novo superveniente e que, por si 

só, seja suficiente para destruir a prova em que a decisão assentou” 

(nº1 al. c))209 

 
 

 

B. Em renovação  

 

1. A Relação pode também proceder à modificação das decisões do colectivo 

de 1ª instância sobre a matéria de facto mandado determinar a renovação das 

provas produzidas em 1ª instância , conforme o art. 712º nº 3 

 Quando? 

Quando esses meios de prova novo se mostrem absolutamente  

indispensáveis ao apuramento da verdade, quanto à matéria de facto impugnada. 

 Aplicam-se, como já se disse, às diligências ordenadas, com as necessárias 

adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e julgamento na 1ª instância 

e podendo o relator determinar a comparência pessoal dos depoentes (nº 3) 

 

                                                 
209 Sobre esta questão: RC 13/10/1976 (CJ II, 571), RE  6/1/1977 (CJ II, 116), RE  31/5/1977 (CJ II, 558), STJ 

8/11/1977 (BMJ 271, 246), RE  2/7/1980 (CJ V, 255), STJ 5/11/1980 (BMJ 301, 437) , STJ 20/7/1982 (BMJ 

319, 273), STJ 22/2/1983 (BMJ 324, 546), STJ 19/1/1984 (BMJ 333, 375) 
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 2. Discutiu-se durante algum tempo se o Supremo poderia controlar o uso pelas 

Relações dos poderes conferidos pelos nºs 1 e 2, acabados de analisar. Não estaria o 

Supremo, dessa forma, a pronunciar-se sobre matéria de facto, o que lhe é vedado 

conhecer?  

Firmou-se doutrina no sentido de que “embora seja vedado ao Supremo, como 

tribunal de revista, entrar na apreciação concreta de qualquer daquelas situações, 

compete-lhe verificar se a Relação, ao usar de tais poderes, agiu dentro dos limites 

traçados por lei” (RODRIGUES BASTOS); se o “não observou, praticou violação de lei, o 

que constitui indubitavelmente matéria de direito” (RODRIGUES BASTOS) 210 

 

 

C. Ordem de aperfeiçoamento 

 

 

 1. O art. 712º/5 prevê ainda a possibilidade de se a decisão proferida sobre 

algum facto essencial para o julgamento da causa não estiver devidamente 

fundamentada 

 

� pode a Relação, a requerimento da parte, determinar que o processo baixe à 

1ª instância para esta a fundamentar, tendo em conta os depoimentos 

gravados ou registados ou repetindo a produção da prova, quando necessário; 

ou seja, pretende-se que seja aperfeiçoada a decisão do tribunal de 1ª instância 

sobre a matéria de facto pela inclusão da menção dos meios concretos de prova 

em que se haja fundado a convicção do julgador, sempre que a resposta for 

essencial para a decisão da causa.  

 

�  sendo impossível obter a fundamentação com os mesmos juizes ou repetir a 

produção da prova, o juiz da causa limitar-se-á a justificar a razão da 

impossibilidade. 

 

 

2. Para CASTRO MENDES este poder constitui uma situação de cassação. Mas  

RIBEIRO MENDES não é uma situação de cassação 

Para RODRIGUES BASTOS embora a Relação possa sempre determinar a  

                                                 
210 Neste sentido: STJ 8/2/1984 (BMJ 334, 270), STJ 14/11/1986 (BMJ 361, 477) STJ 2/2/1993 (CJ/TJ I/1, 

117) 
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anulação do julgamento, nos termos já vistos, aqui é diferente, pois impõe-se, como 

pressuposto do exercício desta faculdade judicial, a manifestação de vontade do 

interessado, servindo tal providência de sanção à falta de cumprimento do disposto no 

art. 653º, nº 2  

 

 

D. Dever de discriminação dos factos provados 

 

Conheça da matéria de facto em substituição ou modificação deve a Relação 

discriminar os factos provados 211. 

 

 

4. Efeitos 

 

 

A. No não conhecimento do objecto 

 

O acórdão pode ser de não conhecimento do objecto do recurso, em virtude de  

haver um impedimento de natureza processual a tal conhecimento (v.g. falta de 

pressuposto específico não suscitado como questão prévia, nos termos do art. 704º); 

trata-se de uma situação semelhante à da absolvição da instância em 1ª instância. 

 

 

B. Na improcedência 

 

 

Conhecimento do objecto do recurso com improcedência total ou parcial. 

                                                 
211 STJ 28-06-90 (Ferreira da Silva): No acordão que proferir, em recurso de apelação, a Relação tem que 

discriminar os factos que considere provados. 

STJ 28-09-95 (Joaquim de Matos) (...) a Relação, ao alterar a matéria fáctica relativa às lesões sofridas pelo 

Autor, levada aos quesitos, quando tal matéria foi expressamente impugnada na contestação, com base nos 

documentos meramente particulares juntos com os articulados, fez uso indevido do estatuído no artigo 712 

do Código do Processo Civil. III - Na verdade, sendo aqueles documentos meramente particulares, são 

susceptíveis de serem contrariados por outros meios de prova, pelo que não podem integrar-se na previsão 

do n. 1, alínea b) do citado artigo 712. IV - Os documentos meramente particulares integram os articulados 

o que significa que, impugnados estes, aqueles nunca poderão servir de base a uma confissão se são 

relativos à matéria impugnada e não se trata de factos pessoais ou de que o réu deva ter conhecimento. V - 

A Relação, ao alterar as respostas aos quesitos, que haviam sido de "não provado", com a conclusão genérica 

de que ficou provado "por acordo das partes" a existência de lesões corporais, não especificando quais os 

quesitos cuja resposta devia ser alterada e sem consignar os termos dessa resposta, desrespeitou o previsto 

na alínea a) do n. 1 do mesmo preceito. 
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Na apelação pode o recurso ser improcedente,, mas ser determinada a cassação 

da decisão, por exemplo, por se entender que há um defeito insanável na organização 

da matéria de facto controvertida ou nas respectivas respostas, que obriga à anulação 

do processado e à repetição total ou parcial do julgamento — art. 712º/ 4 . 

 

 

 

C. Na procedência 

 

 

1. Conhecimento do objecto do recurso com procedência total ou parcial 

Os efeitos são a revogação da decisão recorrenda, acompanhada de 

 

a. efeito-regra de substituição do objecto — art. 715º/1: ainda que declare 

nula a decisão que põe termo ao processo, o tribunal de recurso deve 

conhecer do objecto da apelação 

a. se necessário modificando a matéria de facto, nos casos das 

als. a), b) e c) do nº 1 do art. 712º, fazendo a reapreciação da 

prova (nº 2) ou ordenando repetição de prova (nº 3)  

b. efeito cassatório em matéria de facto no caso do art. 714º nº 4. 

c. supressão de um grau de jurisdição, conhecendo a Relação em 1ª 

instância,  se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas 

questões, designadamente por as considerar prejudicadas pela solução 

dada ao litígio, quando a Relação entender que a apelação procede e 

nada obsta à apreciação daquelas, sempre que disponha dos 

elementos necessários — art. 715º/2; nesse caso o relator, antes de ser 

proferida decisão, ouvirá cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias — 

art. 715º/2.      

 

2. Qual a decisão que transita em julgado: a recorrida ou a confirmatória? 

Para CASTRO MENDES a fonte do caso julgado e da exequibilidade é a decisão 

a quo confirmada. Funda este ponto de vista, no caso de um recurso de revisão 

interposto de decisão de 1ª instância confirmada pela Relação (em apelação) e a partir 

daí opina que “se o acórdão em apelação confirmou a decisão de 1ª instância, parece-

nos ser o tribunal de 1ª instância. Se a revogou, o tribunal da Relação” (ob. cit., pp. 62-

63) (é a sua decisão que transita, naturalmente). 
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Para RIBEIRO MENDES não há fundamento bastante para tal posição, nem se 

vê que interesses poderiam, no caso especial do recurso de revisão, impor que se 

tivesse de considerar a decisão confirmada como especialmente impugnada. Poder-se-

ia ainda defender que uma solução do tipo da referida para a revisão não implicaria 

necessariamente que, para os restantes efeitos, não valesse a decisão confirmatória do 

tribunal ad quem.. Já no sistema de cassação, sobretudo no sistema francês, é que a 

decisão que transita em julgado a recorrida, porque que não foi tida como censurável, 

por isso, não cassada. 

Para ALBERTO DOS REIS “Não obstante alguns autores (...) entenderem que no 

caso de confirmação o que fica em pé é a sentença de 1ª instância, parece-me claro que 

ou o tribunal ad quem revogue a sentença apelada, ou a confirme, a decisão que 

subsiste é a do tribunal superior”. O tribunal superior “apropria-se do conteúdo da 

sentença confirmada, fá-lo seu, incorpora-o na sua decisão. Esse conteúdo é que define 

os termos do julgamento; mas define-os como acto jurisdicional emanado do tribunal de 

recurso, e não como acto emanado do tribunal superior”. 
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3. PARTE. REVISTA 
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TÍTULO I. INTRODUÇÃO 

 

 

CAPÍTULO I. OBJECTO 

 

 

§14º Objecto antes da reforma de 2008 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

1. Acórdão da Relação que conheça do mérito da causa 

 

 1. Antes da reforma de 2008 o objecto da revista era o acórdão da Relação que 

decida do mérito da causa  (nº 1 do art. 721º antes da reforma). Por conseguinte,  

remetia-se, no plano dos conceitos, para o que se escrevia no recurso de apelação 

sobre “decidir do mérito”. 

 

 Exemplo: conhece do mérito da causa a sentença (ou acórdão) que decida sobre a procedência de 

uma excepção peremptória 212 , v.g., de  caducidade  213,  que não seja o caso julgado, cabendo recurso de 

revista . 

 

 2. Em caso de cumulação de fundamentos substantivos e processuais, a 

impugnação da decisão de mérito proferida na Relação deve fazer-se exclusivamente 

através do recurso de revista, abarcando nele a matéria que, noutros casos, seria 

fundamento de agravo 214 

 

 

 

2. Contraposição com o agravo em 2ª instância 

 

                                                 
212 STJ 3-Nov-1990 (Roberto Valente); STJ 30-Abr-1991 (Cura Mariano) 
213 STJ 25-Nov-1998 (Matos Namora) 
214  STJ 29-Out-1992 (Raul Mateus) 



 167 

 1. Cabia agravo na 2º instância do “acórdão da Relação de que seja admissível 

recurso, salvo nos casos em que couber revista ou apelação” (nº 1 do anterior art. 754º). 

Ou seja, se não for conhecido o mérito da causa 215.   

Portanto, o seu campo de aplicação era delimitado residualmente por exclusão 

de partes, como, aliás, o agravo em 1ª instância. 

 

 Exemplo: violação da lei de processo 216, i.e., sobre aspectos formais e processuais 217, e não a 

violação de lei substantiva 218, ilegitimidade  219, competência220, ofensa de caso julgado formal 221, 

absolvição da instância222, decisão sobre custas 223, sentença homologatória da partilha, em inventario 

facultativo 224, entre outras 225 

 

Em termos simples: seria de agravo toda a impugnação de acórdão da Relação 

que 

a. não se ocupe do mérito da causa, por absolvição da instância, com por 

ilegitimidade dos autores 226, inadmissibilidade de reconvenção  227 e, por 

conseguinte, mesmo que o “fundamento da espécie de recurso seja a 

violação da lei substantiva” 228; 

b. ainda que conhecendo do mérito da causa 229, apenas se invoca violação 

de lei de processo 230, como a sobre custas 231, competência 232, ofensa de 

caso julgado formal  233, despacho saneador 234. 

                                                 
215  STJ 31-Out-1990 (Pereira da Silva) 
216 STJ 5- Jul- 1990 (Baltazar Coelho),STJ 30-Jan-1992 (Tavares Lebre), STJ 25-Jan-1995 (Dias Simão). 
217 STJ 19/-Abr-1995 (Martins da Costa). 
218 STJ 5-Mai-1994 (Ramiro Vidigal). 
219 STJ 17-Jan-1990 (Eliseu Figueira). 
220 STJ 25-Nov-1993 (Ferreira da Silva) 
221 STJ 25-Nov-1992 (Mário Noronha). 
222 STJ 28-Jun-1994 (Dias Simão), STJ 30-Mai-1995 (Torres Paulo), STJ 24-Mai-95 (Correia de Sousa), STJ 

23-Out.1991 (Barbieri Cardoso). 
223 STJ 29-Abr-1969 (Santos Carvalho) e STJ 28-Jan-72 (Fernandes Costa). 
224 STJ 28-Fev-1989 (Cura Mariano). 
225 A decisão da Relação que decidindo sobre saneador ordenou o prosseguimento da acção (SIJ 22-Jun-

1973 (João Moura)). 
226 Típica decisão que não conhece do mérito da causa, cabendo, por isso, agravo é a 

de ilegitimidade dos autores (STJ 17/1/1990 (Eliseu Figueira). 
227 STJ 30/5/1995 (Torres Paulo). 
228 STJ 24/05/1995 (Correia de Sousa). 
229 STJ 25/11/1992 (Baltazar Coelho). No mesmo sentido, CARDONA FERREIRA, Guia de 

Recurso em Processo Civil 44, 2007, 171. 
230 STJ 5/7/1990, STJ 31/10/1990, STJ 30/1/1992, STJ 5/5/1994, STJ 25/1/1995, STJ 

19/4/1995.  
231 STJ 29/4/1969 e STJ 28/1/1972 
232 STJ 25/11/1993 (Ferreira da Silva) 
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 2. Distinção dogmática importante era aquela entre agravos continuados e 

agravos novos 

 

a. Os agravos continuados são os que têm por objecto o acórdão final da 

Relação (ou seja, o que conheça ou se abstenha de conhecer do objecto 

do recurso interposto);  

b. Os agravos novos são os que têm por objecto o acórdão interlocutório da 

Relação (ou seja, o proferido no decurso de processo pendente na 

Relação). 

 

Ora,  um agravo novo era admissível de modo irrestrito, nos termos gerais, salvo 

nos casos em que coubesse revista ou apelação. 

 

Exemplo: “Do acórdão da Relação que conheça em 1ª instância, do objecto da acção (de 

indemnização contra magistrados) cabe recurso de apelação para o Supremo”, e não 

recurso de agravo, por força do art. 1090º/1 

 

 Dentro do objecto atrás delimitado, um agravo continuado apenas podia ser 

colocado 

 

a. em sede dos agravos referidos nos nºs 2 e 3 do artigo 678.º  CPC/97 

e na alínea a) do número 1 do artigo 734.º (cf. art. 754º, nº 3 

CPC/97); 

b. fora desses casos,  apenas se (cf. art. 754º, nº 2 CPC/97); 

� o acórdão estiver  em oposição com  outro, proferido  no 

domínio da mesma legislação pelo Supremo Tribunal de 

Justiça ou por  qualquer Relação e 

� não  houver  sido  fixada  pelo  Supremo, nos termos dos 

artigos 732.º-A e 732.º-B, jurisprudência com ele conforme. 

 

Portanto, em regra não podia haver agravo para o Supremo da decisão da 

Relação que confirme a decisão da 1ª instância – ou seja, não pode haver agravo 

continuado em regra . 

 

                                                                                                                                               
233 STJ 25/11/1992 (Mário Noronha). 
234 STJ 22/06/73 (João Moura). 
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3. Extinção do sistema dualista 

 

1. Afirmava ALBERTO DOS REIS que existir uma “manifesta vantagem em manter 

a dualidade (...).É que as questões para as quais se conservou o recurso de revista - (...) 

de direito substancial - são, por via de regra, mais delicadas e complexas, pelo que se 

justificam prazos mais longos para a discussão e julgamento e a intervenção de maior 

número de juizes; as questões a que cabe recurso de agravo - questões de direito 

processual, por via de regra - nem demandam prazos tão largos nem precisam do 

mesmo número de julgadores”. 

Era um argumento estimável, mas que apenas, indirectamente, apontava a questão 

central, que se deveria colocar no plano funcional: as decisões sobre o procedimento 

devem merecer um tratamento diferente perante as decisões sobre a questão de 

mérito? Serão mais simples? No essencial, sim; mas nem sempre. 

Por outro lado, contra essa simplicidade, se as decisões de mérito são quase 

singulares — decisão final, saneador que sem por termo processo decidam do mérito — 

as impugnações de forma multiplicam-se. Ainda, as decisões de forma produzem efeitos 

jurídicos imediatos, no interior do próprio processo. 

M ais do que qualquer outra coisa era pelo seu momento, modo e efeitos da subida 

que se distinguia o agravo, sobretudo. 

 

2. Em nossa opinião, havia razões para haver um tratamento processual diferente 

que tenha ao menos em linha de conta a oposição entre decisão interlocutória 

(normalmente de forma) e decisão final (de mérito ou de forma). Ou seja: as 

dificuldades do sistema dualista residiam menos na consideração do objecto da 

decisão — sendo certo, porém, que a fazer restrições elas devam ter lugar no plano 

das decisões adjectivas — e mais nos efeitos dessa decisão sobre o processo. 

Não se negaria, contudo, que o sistema deveria dar resposta minimamente 

diferenciada nos prazos, quantidade e garantias dos actos exigidos, em razão da 

complexidade das questões. 

 

 3. Todavia assim não se entendeu em 2008. 

Todavia, o pretérito sistema dualista ainda perdura para os processos 

pendentes 

 

 



 170 

§14º Objecto depois da reforma de 2008 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

1. Decisões materialmente finais 

 
 

A. Enunciado: acórdão da Relação ao abrigo do art. 691º nºs 1 e 2 al. h) 

 
 

1. O novo âmbito do recurso de revista não se pode perceber se mantivermos o 

dualismo acórdão da Relação que conheça do mérito vs acórdão da Relação que não 

conheça do mérito. 

Não é esse o novo critério definidor do objecto-regra da revista para o Supremo 

Tribunal de Justiça: “acórdão da Relação proferido ao abrigo do n.º 1 e da alínea 

h) do n.º 2 do artigo 691.º” (art. 721º).  

Ou seja: o objecto da revista é um acórdão da Relação sobre uma parte do 

objecto da apelação, tal como define o art. 691º CPC/08, a saber: 

 

a. decisão do tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo (nº 1 do 

art. 691º CPC/08), seja de mérito, seja de absolvição da instância 

b. Despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da 

causa. 

 

Escrevem CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA que se a 1ª instância for 

a própria Relação então, visto que aí,  “o Supremo funciona como 2.ª instância, das 

suas decisões não cabe recurso ordinário, a não ser para o Tribunal Constitucional (cf. 

art. 280.º, n.º 1 e 2, CRP; art. 70.º, n.º 1, LTC) 

 

2. Trata-se pois de decisões finais seja numa perspectiva formal/temporal — as 

primeiras — seja numa perspectiva material — o saneador que decide do mérito faz 

caso julgado, i.e., decide em termos definitivos a respectiva questão (cf. art. 510º, nº 1, 

al. b) CPC/08) 235.     

                                                 
235 Repare-se que não há também coincidência com o conceito de sentença segundo a noção legal do art. 

156º nº 1 (acto pelo o qual o juiz decide a causa principal ou uma causa incidental), já que não se abrange a 

al. j) do nº 2 do art. 691º 
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 3. Portanto, o que interessa é o ponto de partida: o objecto do recurso para a 

Relação. Não é uma decisão final da Relação, portanto! 

 Justamente, escrevem CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA que “ 

portanto, é a qualidade da decisão do tribunal de 1.ª instância que determina a 

admissibilidade da revista autónoma, pelo que se pode falar de um efeito à distância 

provocado por aquela decisão”. 

E não interessa se a Relação deu ou negou provimento, se não conheceu do 

recurso de apelação. 

 

 4. As decisões interlocutórias impugnadas, diferidamente, com a sentença final, 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 691.º, não podem ser objecto do recurso de 

revista, lê-se no art. 721º, nº 5.  

Trata-se das decisões que não cabem no nº 2 do art. 691º: as “restantes 

decisões proferidas pelo tribunal de 1ª instância”, antes excluídas pelo nº 2 do art. 

754º CPC/97 quanto ao “acórdão da Relação sobre decisão da 1.ª instância”, salvos 

nos casos do nº 2 in fine desse mesmo artigo. São os sucedâneos dos antigos 

agravos continuados. 236 

Mas também as demais decisões interlocutórias que também foram 

impugnadas em apelação autónoma, i,e., em sede de nº 4 do art. 691º CPC/08, não 

podem ser objecto de revista do respectivo acórdão Relação 

 

 5. E as decisões interlocutórias impugnadas imediatamente, ao abrigo do nº 2 

do art. 691º? 

 

B. Relação com o anterior objecto de revista  e de agravo em 2ª instância 

 

1. As decisões finais que conheciam do mérito e outras já cabiam na revista 

anterior, por força da remissão funcional que então se fazia para o objecto do art. 691º 

CPC/97 237, vista atrás.   

E também já antes da reforma cabiam no âmbito da revista a “sentença e o 

despacho saneador que julguem da procedência ou improcedência de alguma 

                                                 
236 Cf. CARDONA FERREIRA, Guia cit., 176. 
237 Este dispunha que o recurso de apelação compete da sentença final e do despacho saneador que decidam 

do mérito da causa.  
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excepção peremptória” que, justamente, o nº 2 do mesmo art. 691º CPC/97 

considerava que decidiam do mérito da causa permanecem no âmbito da revisão238 

Portanto, quanto a estas recebe-se o que vem de trás: um acórdão da relação 

sobre uma decisão de mérito vinda da 1ª instância cabe no objecto da revista. 

 

2. Mas o critério do 721º CPC/08 não é o do conteúdo da decisão, repetimos, 

mas o da posição da decisão no processo ser final ou não ser final e, por isso, cabem 

também, doravante, decisões finais que não hajam conhecido do mérito da causa 

e que, por isso, seriam objecto de agravo, sem prejuízo dos casos de revista com 

objecto prejudicial cumulado. 

 

3. Em conclusão: citando CARDONA FERREIRA, cabe revista do “Acórdão da 2ª 

instância decorrente de decisão final total ou parcial (nº 1 do novo art. 721º) e de 

“decisões em geral proferidas interlocutoriamente, ex novo, na Relação (...) salvo os 

casis referidos nas novas alíneas do nº 2 do art. 721º, que podem dar origem a recursos 

autónomos” 239 

 

 

2. Decisões interlocutórias 

 

1. E quanto às decisões interlocutórias proferidas pela Relação? 

Como antes já sucedia para os agravos novos, prevê-se agora que os 

“acórdãos proferidos na pendência do processo na Relação apenas podem ser 

impugnados no recurso de revista que venha a ser interposto”. Deste modo, afirma-se 

uma regra de acessoriedade dos acórdãos interlocutórios (cf. art. 721º, nº 2, corpo 

CPC/08): não há recurso de revista exclusivamente de decisão interlocutória da 

Relação. 

Mas há casos, excepcionais, de relevância autónoma das decisões 

interlocutórias, que vêm taxativamente fixados no nº 2 desse mesmo artigo: 

 

a. acórdãos proferidos sobre incompetência relativa da Relação; 

b. acórdãos cuja impugnação com o recurso de revista seria 

absolutamente inútil, i.e., de eficácia temporalmente dependentes; 

                                                 
238 A primeira é, naturalmente, uma decisão final; o segundo decide do mérito da causa, conforme o 

entendimento, que agora não se explicita, mas que se defendia legalmente e que, julgamos, a lei parece dar 

como pressuposto. 
239 Guia cit., 176. 
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c. demais casos expressamente previstos na lei. 

 

Trata-se de “decisões novas, (...) não de decisões continuadas”, no dizer de 

CARDONA FERREIRA 240, quanto ao nº 4 do art. 721º, mas que, em rigor valem para 

ambos: sãos os sucedâneos dos anteriores agravos novos — os que têm por objecto 

um acórdão da Relação que não seja sobre decisão de 1ª instância e, na época, sobre 

matéria não substantiva. 

 

2. Quid juris se não houver ou não for admissível recurso de revista das 

decisões previstas no n.º 1 do art. 721º? Ai apenas pode haver revista de decisão 

interlocutória, caso ela “tenha [...] interesse para o recorrente independentemente 

daquela decisão”, segundo o nº 4 desse artigo. 

 

Exemplo: rejeitou-se um documento, mas não há revista de decisão final. 

 

Isso deverá ser feito num recurso único, a interpor no prazo de 15 dias após o 

trânsito do acórdão da Relação daquela decisão. Manifestamente aquele interesse 

terá de ser alegado e demonstrado no requerimento. 

 

                                                 
240 Guia cit., 175. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO 

 

 

§15º Violação de lei substantiva 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

1. Generalidades 

 

 1. O recurso de revista tem um fundamento específico. Por outras palavras: não 

se pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça por uma ilegalidade qualquer. 

Antes da reforma de 2008 enunciava-se no art. 721º nº 2 que “O fundamento 

específico do recurso de revista é a violação da lei substantiva 241, que pode consistir 

tanto no erro de interpretação ou de aplicação, como no erro de determinação da norma 

aplicável”.  

Aditava-se, na segunda parte do nº 2, que “acessoriamente, pode alegar-se, 

porém, alguma das nulidades previstas nos artigos 668º e 716º”. Mas se o recorrente  

“pretender impugnar a decisão  apenas com fundamento  nas nulidades previstas nos 

artigos 668º e 716º, deve interpor agravo” (nº 3 do art. 722º). 

O nº 1 do art. 722º acrescentava que “sendo o recurso de revista o próprio, pode 

o recorrente alegar, além da violação da lei substantiva, a violação da lei de processo, 

quando desta for admissível o recurso, nos termos do artigo 754º, de modo a interpor do 

mesmo acórdão um único recurso”.                                

 

 2. Actualmente, extinto o agravo em 2ª instância, o recurso de acórdão da 

Relação apenas pode ter por fundamento alguma das seguintes ilegalidades, conforme 

o art. 722º: 

 

a. A violação de lei substantiva, que pode consistir tanto no erro de 

interpretação ou de aplicação, como no erro de determinação da norma 

aplicável; 

b. A violação ou errada aplicação da lei de processo; 

                                                 
241 STJ 25-Jan-1995 (Dias Simão), STJ 30-Nov-1994 (Gelásio Rocha), STJ 29-Set-1993 (Araújo 
Ribeiro), STJ 28-Fev-1989 (Cura Mariano). 
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c. As nulidades previstas nos artigos 668.º e 716.º 

 

 3. Vamos explorar estes dados legais. 

 TEIXEIRA DE SOUSA arruma-os do seguinte modo: 

SOUSA arruma-os do seguinte modo: 

 

                                   

        OBEJCTO  

     DA VIOLAÇÃO 

 

           TIPO  

DE VIOLAÇÃO 

 

               VIOLAÇÃO 

       Erro sobre a previsão 

           - na qualificação 

           - na subsunção 

 

Primária 

       Erro sobre a estatuição 

 

 

                LEI 

SUBSTANTIVA 

 Secundária 

Erro sobre matéria de facto 

Erro na apreciação da prova 

Erro na selecção da base 

instrutória 

Primária 

Erro sobre presunções judiciais 

Violação de normas secundárias 

Violação de contratos probatórios 

 

 

                   LEI 

PROBATÓRIA 

 

Secundária 

Violação de poderes de controlo 

 

LEI PROCESSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Violação primária 
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A. Conceito de lei substantiva 

 

1. TEIXEIRA DE SOUSA define lei substantiva como “aquela que permite o 

proferimento de uma decisão de procedência ou de improcedência, isto é, uma 

decisão de condenação ou absolvição do pedido” 242. 

 Não releva “nem a localização do preceito, nem a eventual relevância 

processual da norma substantiva” para TEIXEIRA DE SOUSA 243. 

 

Exemplo: são substantivas as normas responsabilidade civil por de litigância de má fé (cf. art. 456º 

nº 1), a “norma que permite determinar o conteúdo da decisão num caso de non liquet” e   

“qualquer norma que contém uma excepção peremptória (cf. art. 493º nº 3)” 244 

 

2. O conceito legalmente relevante de lei substantiva, segundo o art. 722º nº 2 

(=art. 721º, nº 3 CPC/97) é o de “normas e os princípios de direito internacional geral 

ou comum e as disposições genéricas, de carácter substantivo, emanadas dos órgãos 

de soberania, nacionais ou estrangeiros, ou constantes de convenções ou tratados 

internacionais” 

Para AMÂNCIO FERREIRA deve ser feita uma interpretação “extensiva e 

restritiva, quiçá mesmo correctiva”. Em concreto: 

 

a. normas e os princípios de direito internacional geral ou comum (cf. art. 

8º/1 CRP) 

b. normas constantes de convenções internacionais regularmente 

ratificadas ou aprovadas, enquanto vincularem internacionalmente o 

Estado Português, sobre matéria de direito privado (cf. art. 8º/2 CRP); 

exclusões: título principal, convenções internacionais sobre matéria de 

direito público – v.g., processo civil 

c. direito comunitário originário (cf. art. 8º/2 CRP); 

d. direito comunitário derivado (normas emanadas dos órgãos 

competentes da União Europeia) (cf. art. 8º/3 CRP), desde que sejam 

directamente aplicáveis; por isso, em princípio só cabem os 

regulamentos, decisões genéricas e estão excluídos: directivas, 

decisões-quadro, decisões abstractas, pareceres, recomendações 

e. Normas legais estrangeiras aplicáveis por força das normas de conflitos 

nacionais (art. 16º CC) 

                                                 
242 Estudos cit., 429. 
243 Estudos cit., 429. 
244 TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit., 429 
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f. normas s e princípios de direito constitucional (cf. art. 204º + 207º/1 

CRP) 

g. Normas legais: actos legislativos tipificados no art. 112º/1 e 4 CRP  leis, 

os decretos-leis e os decretos legislativos regionais), incluindo-se 

actos sem generalidade e abstracção  — leis-medida, leis-individuais 

h. Restantes normas, de carácter genérico, emanadas dos órgãos de 

soberania nacionais, independentemente da forma adoptada 

 

Excluindo-se, assim, “as normas consuetudinárias e de direito local, bem como 

as resultantes de usos” (CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA). 

 

 

 

B. Exclusão da matéria de facto 

 

1. Portanto, ao Supremo não compete, por norma, conhecer de questões de 

facto por recurso 245 por, o que está enunciado no nº 3 do art. 722º (= art. 722º nº 2) de 

que o “ erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não 

pode ser objecto de recurso de revista” 246. 

Coerentemente, afirma-se no art. 729º, nº 2 que a “decisão proferida pelo 

tribunal recorrido quanto à matéria de facto não pode ser alterada” e no art. 712º nº 6 

que das decisões sobre a matéria de facto pela da Relação, previstas nos números 1 a 

5 do art. 712º, não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. 

Em suma: não pode o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos 

materiais da causa ser objecto daqueles recurso 247. Lembre-se que na remissão do art. 

726º se exclui, precisamente, o artigo 712.º  

 

Exemplo: O acórdão da Relação, que, revogado o despacho saneador-sentença, manda prosseguir 

o processo de embargos [de terceiro], por se entender que não estavam ainda realizadas as 

                                                 
245 No mesmo sentido, CARDONA FERREIRA, Guia cit., 171. 
246 Na jurisprudência: STJ 30-Jan-1990 (José Calejo, Proc. 077814), STJ 30-Jan-1990 

(José Calejo, Proc. 078287), STJ 28-Jun-1990 (Ferreira da Silva), STJ 25-Set-1991 

(Vassanta Tamba), STJ 24-Out-1991 (Figueiredo de Sousa), STJ 27-Jan-1993 (Carlos 

Caldas), STJ 23-Set-1993 (Sousa Macedo), STJ 23-Set-1993 (Mário Cancela), STJ 29-

Set-1993 (Faria de Sousa), STJ 25-Mai-1995 (Roger Lopes).  
247  STJ 27/1/1993 (Carlos Caldas), STJ 28-06-90 (Ferreira da Silva) STJ 30/1/1990 (José Calejo, Proc. 
077814), STJ 30/1/1990 (José Calejo, Proc. 078287), STJ 25/9/1991 (Vassanta Tamba), 
STJ 24/10/1991 (Figueiredo de Sousa, STJ 23/09/1993 (Sousa Macedo, STJ 
23/09/1993 (Mário Cancela, STJ 25/5/1995 (Roger Lopes) 
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condições de facto necessárias, versa apenas matéria de facto da exclusiva competência das 

instancias. Não é, assim, de conhecer da revista interposta desse acórdão 248 

 

O que o STJ faz, diversamente, é, conforme o nº 1 do art. 729º,  “Aos factos 

materiais fixados pelo tribunal recorrido, o Supremo aplica definitivamente o regime 

jurídico que julgue adequado”. 

 

Enquadrando a questão CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA escrevem 

que “o Supremo Tribunal de Justiça não é puramente um tribunal (o mais alto dos 

tribunais judiciais); é um órgão,inserto na organização judiciária, de fiscalização do 

cumprimento da lei pelos tribunais –obediência à lei, boa interpretação e aplicação 

dela” e, por isso,  ele “não controla a 

decisão da questão de facto, não revoga por erro de facto” mas tão só por erro de 

direito. “Por isso se diz que o Supremo não é uma 3.ª instância, mas um tribunal de 

revista”, concluem CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA. 

 

2. Há, porém, uma excepção: “havendo ofensa duma disposição expressa de lei 

que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de 

determinado meio de prova” (art. 722º, nº 3 segunda parte) 249. 

Para CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA isto significa que a apreciação 

da prova só pode servir de fundamento à revista quando possa ser invocado um erro 

de direito, estando excluído, por isso, qualquer controlo do Supremo sobre a convicção 

do juiz” 

 

3. Esta limitação corresponde à aceitação da ideia francesa de que o Tribunal 

Supremo não deve ser um terceiro grau de jurisdição — com conhecimento de matéria 

de direito e também de matéria de facto — mas sim um órgão de fiscalização da 

legalidade (CASTANHEIRA NEVES / RIBEIRO MENDES). 

É necessário, pois, saber se determinado fundamento é matéria de direito ou de 

facto, sob pena de o Supremo não ter competência jurisdicional. 

Para LARENZ a "questão de facto" respeita ao que efectivamente aconteceu, 

enquanto a "questão de direito" é a qualificação do ocorrido em conformidade com os 

critérios do ordenamento jurídico. 

Para CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA a distinção faz-se assim 

                                                 
248 STJ 28-Fev-1989 (José Domingues). 
249 STJ 29/09/93 (Faria de Sousa), STJ 5/3/1992 (Máximo Guimarães, STJ 20/12/90 (Cabral de Andrade). 
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“ – A matéria de facto respeita à averiguação dos factos; o resultado dessa 

averiguação exprime-se numa afirmação susceptível de ser considerada verdadeira ou 

falsa (“aconteceu o facto x”; “o facto y não se realizou”); 

– A matéria de direito refere-se à qualificação jurídica dos factos e, portanto, à 

aplicação das regras jurídicas a esses factos; o resultado desta aplicação pode ser 

avaliado segundo um critério de correcção (“a regra x é aplicável ao facto y”; “a regra y 

regula a situação s”); a matéria de direito abrange tanto a subsunção dos factos à 

previsão da regra (e, portanto, nomeadamente, a concretização dos conceitos 

indeterminados), como a aplicação da estatuição da regra ao caso concreto”. 

 

4. Para RIBEIRO MENDES resulta da sua jurisprudência que se considera 

questão de facto: 

 

i. interpretação de negócio jurídicos 

a. vontade psicológica, real do declarante (art. 236º/2 CC) 

 

Exemplo: a determinação da vontade do testador constitui matéria de facto 250. 

 

b. conhecimento dessa vontade pelo declaratário (art. 236º/2 CC) 

c. de cláusula de pacto social 

d. do alcance de clausula de apólice de seguro 251 

e. de vontade expressa em declaração escrita 252 

f. de compromisso arbitral 

ii. integração de um nexo de causalidade 

iii. saber se determinada quantia foi entregue e recebida para indemnização 

de um dano 

iv. determinação da extensão de danos patrimoniais 

v. determinação e graduação da culpa, ou sua inexistência, quando se trate 

de 

 

Exemplo: (1) determinação da culpa fundada na inobservância de meros deveres gerais - 

atenuação, diligência 253; (2) averiguação, no puro plano naturalístico ou físico, sobre se os danos 

resultaram de acto ou omissão da pessoa contra a qual se formula pretensão indemnizatória 254,  

 

                                                 
250 STJ 20/12/90 (Cabral de Andrade) 
251 STJ 29/09/93 (Faria de Sousa). 
252 STJ 25/03/69 (Albuquerque Rocha) 
253 STJ 29/9/1993 (Costa Raposo), STJ 29/09/93 (Faria de Sousa). 
254 STJ 29/2/1996 (Costa Marques) 
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Também para RIBEIRO MENDES resulta da sua jurisprudência que se considera 

questão de direito: 

 

 

i. o abuso de direito 255 

ii. na interpretação de negócio jurídicos 

a. sentido juridicamente relevante da vontade negocial (art. 236º/1 

CC)256 

b. apreciação da culpa (arts. 487º/2 + 799º/2 CC) 257 

iii. responsabilidade civil extracontratual 

 

Exemplo: a culpa derivar de inobservância de lei ou regulamento e verificar a existência de 

culpa presumida do condutor-comissário258, mas já a determinação da culpa e respectiva 

graduação constituem matéria de direito, se resultarem da inobservância de preceitos legais259. 

 

iv. avaliar se certo cônjuge réu agiu ou não no interesse e proveito do casal 

v. saber se certo acto é de administração ou de disposição 

vi. qualificar um negócio jurídico como contrato de trespasse ou de compra e 

venda 

vii. graduar a culpa dos cônjuges, no divórcio 

viii. saber se o testador está no seu juízo perfeito 

ix. saber se certa velocidade é excessiva para efeitos do CE 260 

 

 

 
C. Erro sobre a previsão: erro na qualificação  

 

Para TEIXEIRA DE SOUSA ocorre erro na qualificação 261 

                                                 
255 STJ 4-Abr-2004: “A excepção de abuso do direito é do conhecimento oficioso e pode ser levantada 
ex-novo perante o S.T.J. em sede de recurso da revista”. 
256 STJ 25/1/1974 (BMJ 233, 179), STJ 2/3/1983 (BMJ 325, 519) , STJ 30/3/1989 (BMJ 385, 563) , STJ 
29/4/1993 (CJ/STJ I/2,73), STJ 23/1/1996 (CJ/STJ IV/1,56), STJ 

2/6/1998 (BMJ 478, 397). 
257 STJ 3/11/1992 (BMJ 421, 400) 
258 STJ 29/9/1993 (Costa Raposo) 
259 Se decorrerem de inconsideração, falta de atenção ou destreza ou, em suma, da violação de dever de 

diligência (STJ 18/11/1997 (Sampaio da Nóvoa)). 
260 Para AMÂNCIO FERREIRA resulta da mesma jurisprudência que serem duvidosos  (questão de direito / 

questão de facto?) os seguintes conceitos: arrendar (cf. STJ 8/11/1995 (CJ/STJ III/3, 293)), emprestar, pagar, 

vender, sinal, fruição, proprietário, agregado familiar, residência permanente 
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a. por acção ― “sempre que o tribunal da acção escolhe a norma errada 

para enquadrar o caso concreto” 

 

Exemplo: opta pela responsabilidade civil delitual e não a responsabilidade civil contratual 

 

b. por omissão ―“podendo o tribunal da causa julgar segundo a equidade  

por estipulação das partes   (art. 4º al. b) CC), ele aplicou direito estrito 

 

 

D. (Continuação): erro na subsunção  

 

1. TEIXEIRA DE SOUSA define a subsunção como “o juízo de integração ou 

inclusão dos factos apurados na  [i.e., dentro]  da norma aplicável ao caso concreto”262 

Portanto, há interpretar primeiramente, na previsão de um dada norma, os 

conceitos legais, se necessário concretizando-os quando sejam indeterminados 

“A subsunção está indiscutivelmente sujeita ao controlo do Supremo, porque da 

sua correcção depende a justificação da solução jurídica do caso concreto” 263 

O STJ pode, sem restrições, escolher a norma aplicável e proceder à 

interpretação e concretização dos conceitos da sua previsão264. 

 

2. Deste modo, o Supremo tem “competência para controlar a concretização de 

conceitos indeterminados” 265 

 

 Exemplo: boa fé, bons costumes, proveito comum do casal, manifesto proveito do menor. 

 

 Para tanto o STJ pode recorrer a critérios normativos de preenchimento de  

conceitos ― v.g., a analogia (cf. art. 10º nº 2 CC) ou a “diligência de um bom pai de 

família” na aferição da culpa (cf. art. 487º nº 2CC) 266.  

 Na falta desses critérios legais “o intérprete deverá recorrer às regras de 

experiência (do domínio social, científico ou técnico) para obter essa concretização”, 

como ensina TEIXEIRA DE SOUSA 267. Mais aqui não há arbitrariedade pois “a 

                                                                                                                                               
261 Estudos  cit., 430. 
262 Estudos cit., 432. 
263 Estudos cit., 432. 
264 Estudos cit., 432. 
265 Estudos cit., 433. 
266 Estudos cit., 433. 
267 Estudos cit., 433. 
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concretização desses conceitos deve igualmente  orientar-se por parâmetros gerais [e 

não os das partes ou o seu benefício ou prejuízo efectivo] de valoração” 268. 

 Depois de fixar o conceito então o Supremo deve aferir se “as instâncias 

concretizaram de forma aceitável o conceito indeterminado, ou seja, dentro das 

margens de ponderação compatíveis com a sua indeterminação” 269. 

 

 

F. Erro na estatuição 

 

Respeita à “aplicação ao caso concreto da consequência jurídica definida pela 

norma” (TEIXEIRA DE SOUSA), 

 Trata-se de erro de direito pois “o tribunal recorrido  determina uma 

consequência jurídica distinta daquela que a norma aplicada define”.  

 

 

2. Violação secundária 

 

 A violação é secundária se 
 

 
a. respeita à validade ou eficácia da norma aplicada. 

 
 
 Exemplo: inexistência, invalidade ou ineficácia da norma 
 

 
b. respeita a um acto jurídico 

 
 

Exemplo: ofensa de uma estipulação negocial 
 
  

 Naturalmente que um acto jurídico não é, em si mesmo, lei substantiva ― logo 

não cabe no art. 722º nº 1 al. a). Todavia pode invocar-se a violação da regras sobre a 

respectiva interpretação (cf. arts. 236º ss CC. 270  

 Portanto, são matéria de direito. 

 

 

 

                                                 
268 Estudos cit., 434. 
269 Estudos cit., 434. 
270 TEIXEIRA DE SOUS, Estudos cit., 437-438. 
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§16º Violação de direito probatório 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

1. Generalidades: carácter excepcional 

 

1. A violação das normas de direito probatório material (i.e., que fixam o objecto, 

ónus, meios admissíveis e valoração da prova) são em si mesmas lei substantiva. 

 A este respeito escreve TEIXEIRA DE SOUSA que “este direito probatório 

material deve ser equiparado à lei substantiva cuja violação fundamenta a revista (W), 

dada a sua influência directa (como acontece no caso do art. 516º) ou indirecta, no 

conteúdo da decisão de mérito” 271. 

Já os contratos probatórios estão excluídos porque não são lei para efeito do 

art. 722º nº 2  272. 

 

2. Ora, já sabemos que o erro sobre a apreciação da prova e a fixação dos factos 

não é objecto da revista do Supremo (nº 3 do art. 722º nº 3). 

TEIXEIRA DE SOUSA explica que o  

 

a. erro na apreciação é o “erro sobre a admissibilidade e valoração dos 

meios de prova” 

b. erro sobre a fixação dos factos é tanto sobre a actividade preparatória do 

julgamento da prova (maxime, a base instrutória), como sobre a 

actividade posterior a esse mesmo julgamento (erro sobre as presunções 

judiciais ou ilações de facto” 273. 

 

Todavia a segunda parte do nº 3 do art. 722º excepciona, todavia, a ofensa de  

 

a. disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a 

existência do facto  

b. disposição que fixe a força de determinado meio de prova. 

 
                                                 
271 Estudos cit., 438. 
272 Estudos cit., 438. 
273 Estudos cit., 438. 
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 Vamos analisá-las, distinguindo entre violação primária de normas de direito 

probatório material e violação secundária de normas de direito probatório material. 

Em qualquer caso trata-se, em rigor, de matéria de direito. 

 

2. Excepções: violação primária 

 

 

A. Erro na apreciação da prova 274 

 

 

Exemplos de exigência de certa prova: (1) o tribunal a quo deu como provado   um facto com 

base num meio de prova diferente do que a lei autoriza (v.g., art. 364º nº 1 CC) ou (2) que a lei 

exclui (cf. art. 354º CC) ou (3) que é ilícito (cf. art. 519º nº 3). 

 

Exemplos de violação de disposição sobre a força de certo meio de prova: (1) foi-lhe atribuído 

um valor que ele não tem ― v.g., o tribunal considerou que a prova pericial era tarifada e não 

afastou o seu resultado, ou deram a um documento particular o valor próprio de um documento 

autêntico ―  ou (2) deixou-se de se lhe dar o seu valor legal ― não dar-se valor de prova plena a 

um documento autêntico ou considerarem provado um facto que é incompatível com a prova 

plena resultante de um documento autêntico. 

 

 

B. Erro na fixação dos factos: selecção da base instrutória 

 

 Pode traduzir-se “tanto na não inclusão de um facto no objecto da prova, isto é, 

na errada consideração de que um facto não está carecido de prova, como na inclusão 

de um facto naquele objecto, ou seja, no erro sobre a necessidade da prova” 

(TEIXEIRA DE SOUSA) 275 

.  

Exemplos de exigência de certa prova:  

 

Exemplos de violação de disposição sobre a força de certo meio de prova: 

 

 

C. (Continuação): erro obre presunções judiciais 

 

                                                 
274 Exemplos de TEIXEIRA DE SOUSA, estudos cit., 439 
275 Estudos ciot., 441. 
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 A “inadmissibilidade do controlo de alterar a matéria de facto nada pode 

significar quanto ao controlo” sobre as presunções judiciais, escreve TEIXEIRA DE 

SOUSA. É que esta “toma como base a matéria apurada nas instâncias e não envolve 

qualquer modificação desta matéria” 

 Sendo o caso, o Supremo sobre a mesma matéria usa de modo diverso um 

juízo de ilação para dele retirar uma nova decisão de prova sobre os factos 

O STJ pode verificar se a Relação usou bem os poderes do art. 712º nº 1 al) (nova 

decisão quando constem da causa todos os elementos de prova) de presumir factos a 

partir dos elementos existentes . 

 

 Também pode a fixação de um facto por presunção judicial violar a exigência 

de certo meio de prova ou ofender a força probatória desse meio. 

 

 Exemplo: infere-se por presunção um facto que apenas pode documentalmente ser provado (cf. 

arts. 351º e 364º nº 1 CC). 

 

 

3. (Continuação): violação secundária 

 

 

A. Violação de normas secundárias 

 

 

 A violação é secundária se 
 

 
c. respeita à validade ou eficácia da norma aplicada. 

 
 
 Exemplo: inexistência, invalidade ou ineficácia da norma 
 

 
d. respeita a um acto jurídico, i.e., a um contrato probatório 

 
 

Exemplo: ofensa de uma estipulação negocial 
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 Naturalmente que um acto jurídico não é, em si mesmo, lei substantiva ― logo 

não cabe no art. 722º nº 1 al. a). Todavia pode invocar-se a violação da regras sobre a 

respectiva interpretação (cf. arts. 236º ss CC. 276  

 Portanto, são matéria de direito. 

 

 

C. Violação de poderes de controlo 

 
 Finalmente, trata-se aqui de o STJ aferir da legalidade odo “uso ou não uso 

pela Relação dos poderes sobre o julgamento da matéria de facto realizado pela 1ª 

instância (cf. art. 712º). 

 Escreve TEIXEIRA DE SOUSA que novamente “esta situação se enquadra 

numa violação secundária, porque o Supremo não controla a decisão sobre a matéria 

de facto e não censura a apreciação da prova, mas o uso (ou o não uso) que a 

Relação  fez dos poderes que lhe são concedidos  sobre essa matéria e esse  j 

ulgamento” 277. 

 O STJ não pode anular o julgamento da matéria de facto, mas pode controlar a 

decisão da Relação sobre essa matéria (TEIXEIRA DE SOUSA)278. 

 

3.Em que termos? 

Na década de 90 a jurisprudência aceitava a censura pelo uso: se a Relação fez 

uso dos poderes concedidos pelo art . 712º o Supremo pode controlar a decisão da 

Relação. 

 

Exemplo: ac. STJ 27/11/1990 (Leite Marreiros) enunciou o seguinte: “Por força do artigo 726 do 

Código de Processo Civil não é admissivel ao Supremo fazer uso do artigo 712 do Código de Processo 

Civil, embora lhe seja permitida a censura ao uso que a Relação dele tenha feito”; contra, o ac. STJ 

28/7/1987 (Dias Alves) veio dizer que o Supremo Tribunal de Justiça não pode exercer censura sobre o uso 

que a Relação faz do artigo 712 do Código de Processo Civil. 279. 

 

 TEIXEIRA DE SOUSA defendia em 1998 o seguinte: o que interessa é saber 

se houve ou não violação de lei substantiva, i.e., erro de direito, te nha ou não usado 

os poderes previstos no art. 712º. “Não interessa que esses poderes recaiam sobre 

decisões relativas à matéria de facto; o que importa é que a utilização desses poderes 

                                                 
276 TEIXEIRA DE SOUS, Estudos cit., 437-438. 
277 Estudos cit., 445. 
278 Estudos cit., 445. 
279 Negando também um tal poder de censura: STJ 20-Dez-1990 (Cabral de Andrade) e STJ 5-Mar-

1992 (Máximo Guimarães). 
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está dependente da verificação de certas circunstâncias ― como a suficiência dos 

elementos fornecidos pelo processo para a decisão (art. 712º nº 1 al. b))  ― e conduz 

a determinadas soluções definidas na lei”  280. 

 Ou seja: se “a apreciação da prova é matéria de facto e está excluída da 

competência decisória do Supremo”, salvo o art. 722º nº3, já as “condições que justifi 

cam a alteração da decisão da 1ª instância são matéria de direito e, por isso, 

susceptíveis de ser apreciadas em recurso de revista” 281. 

 

 

 

 

§16º Violação de lei processual 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

1. Generalidades 

 

1. O nº 1 do art. 722º anterior acrescentava que “sendo o recurso de revista o 

próprio, pode o recorrente alegar, além da violação da lei substantiva, a violação da lei 

de processo, quando desta for admissível o recurso, nos termos do artigo 754º, de 

modo a interpor do mesmo acórdão um único recurso” 282.                         

Aditava-se, na segunda parte do nº 2, que “acessoriamente, pode alegar-se, 

porém, alguma das nulidades previstas nos artigos 668º e 716º”. Mas se o recorrente  

“pretender impugnar a decisão  apenas com fundamento  nas nulidades previstas nos 

artigos 668º e 716º, deve interpor agravo” (nº 3 do art. 722º). 

 Escrevia TEIXEIRA DE SOUSA que valia aqui “um princípio de unidade ou de 

absorção”, sendo interposto um único recurso com dois fundamentos, substantivo e 

processual.  

 Era afinal uma solução de economia processual justificada num  quadro de 

dualismo entre recurso de decisão de mérito (revista) e recurso de demais decisões 

(agravo de 2ª instância).  

 

                                                 
280 Estudos cit., 448. 
281 Estudos cit., 448. 
282 STJ 25/11/1992 (José Magalhães) 
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2. Agora admite-se sempre no art. 722º nº als. b)  e c), respectivamente, que a 

revista pode ter por fundamento 

 

a. A violação ou errada aplicação da lei de processo; 

b. As nulidades previstas nos artigos 668.º e 716.º 

 

3. A violação da lei de processo pode ser primária ou secundária. 

 

 

 

2. Violação primária  

 

 

a. Erro sobre a previsão 

 

Exemplo: o tribunal da Relação qualifica erradamente a situação (v.g., diz que é litisconsórcio 

voluntário, um caso de litisconsórcio necessário) 

Exemplo: a relação subsume erradamente a hipótese concreta (v.g., integrou na incompetência 

relativa uma situação de incompetência absoluta). 

 

b. Erro sobre a estatuição 

 

Exemplo: aplica a norma processual errada (v.g., por incompetência relativa absolve o réu da 

instância em vez de remeter ao tribunal competente) 

 

 

3. Violação secundária 

 

 

 A violação é secundária se 
 

 
e. respeita à validade ou eficácia da norma aplicada. 

 
 
 Exemplo: inexistência, invalidade ou ineficácia da norma processual 
 

 
f. respeita a um acto jurídico, i.e., a um negócio jurídico 

processual 
 
 

Exemplo: ofensa de uma convenção de arbitragem 
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 Naturalmente que um acto jurídico não é, em si mesmo, lei substantiva ― logo 

não cabe no art. 722º nº 1 al. a). Todavia pode invocar-se a violação da regras sobre a 

respectiva interpretação (cf. arts. 236º ss CC. 283  

 Portanto, são matéria de direito. 

 

 

                                                 
283 TEIXEIRA DE SOUS, Estudos cit., 437-438. 
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CAPÍTULO III. PRESSUPOSTOS ESPECIAIS E PROCEDIMENTO 

 

 

§18º Pressupostos 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

 

1. Pressupostos comuns 

 

 

2. Pressuposto especial da dupla conforme 

 

 

A. Conteúdo 

 

1. Trata-se de novidade em matéria de revista: não é admitida “do acórdão 

da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente 

fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância” (art. 721º, nº 3). 

Portanto, se o sentido do acórdão da Relação for de manter, i.e., coincidir com 

a sentença da 1ª instância não pode o STJ conhecer um pedido de recurso de revista. 

Esta solução existia em sede de agravo em 2ª instância, no anterior art. 754º 

nºs 2 e 3.  

Efectivamente, enunciava-se no seu nº 2 primeira parte que não era admitido 

recurso de agravo do “acórdão da Relação que confirme, em que por diverso 

fundamento, sem voto de vencido, a decisão proferida em primeira instância”. 

 

 

2. Escrevem CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA 

 

“– A divergência entre os fundamentos das decisões nem sempre é irrelevante para a 

aferição da dupla conforme:  

 

- por exemplo: o acórdão da Relação não pode ser 
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considerado conforme com a decisão de 1.ª instância se, numa das decisões, os réus 

tiverem sido condenados como devedores conjuntos e, na outra, como devedores 

solidários; 

– A procedência ou improcedência da acção em relação a diferentes litisconsortes 

nunca permite constituir uma dupla conforme; por exemplo: as decisões não são 

conformes se, numa delas, todos os litisconsortes tiverem sido condenados ou 

absolvidos e se, na outra, apenas alguns deles tiverem sido condenados ou 

absolvidos; 

 

– Verifica-se a dupla conforme se o apelante tiver obtido uma procedência parcial na 

apelação, isto é, se a Relação tiver pronunciado uma decisão que é mais favorável do 

que a decisão recorrida; por exemplo: o autor formula um pedido de condenação do 

réu em € 150000; a decisão da 1.ª instância considera a acção totalmente procedente 

e condena o réu a pagar aquela quantia; o réu recorre e a Relação condena-o a pagar 

apenas € 100000; se a Relação tivesse confirmado a decisão da 1.ª instância, o réu 

não poderia recorrer, porque se verificaria uma dupla conforme; mas, como a decisão 

da Relação é mais favorável do que aquela de que ele não poderia recorrer, há que 

concluir que, apesar da desconformidade das decisões, ele também não pode interpor 

revista. 

 

Pode assim concluir-se que, sempre que o apelante obtenha uma procedência 

parcial do seu recurso na Relação, se está perante duas decisões conformes que 

impedem que essa parte possa interpor recurso de revista para o Supremo Tribunal de 

Justiça83. Portanto, a conformidade entre as duas decisões não tem de ser total; se a 

decisão da Relação for mais favorável ao apelante do que a decisão recorrida, basta 

que ela seja parcial” 

 

 

Se o réu primeiro for absolvido da instância e depois absolvido do pedido 

na Relação: há dupla conforme para o réu, mas isso significa que há uma falta 

de legitimidade, e ele nem sequer pode recorrer, pois o acórdão da Relação foi-

lhe favorável. 

Ao contrário, não há dupla conforme para o autor, que pode recorrer 
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B. Natureza 

 
 

1. Na verdade a dupla conforme é um caso especial de legitimidade, pois 

depende do prejuízo, como no art. 678º. 

 

2. Estamos perante um pressuposto processual negativo e específico do 

recurso de revista que, não colide nem dispensa os demais. Legitimidade, 

recorribilidade e tempestividade deve, portanto ser aferidos segundo o que já se 

ensinou a trás. 

Portanto, bem pode verificar-se este pressuposto e ainda assim a decisão não 

ser passível de recurso. 

Ao contrário, pode a decisão ser passível de recurso a título excepcional, 

maxime, ao abrigo do art. 678º nº 2, e mesmo assim, a dupla conforme não permitir o 

recurso de revista. Ai se inclui o fundamento da al. c) (Das decisões proferidas, no domínio 

da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, contra jurisprudência 

uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça) 

 

3. Diversamente CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA entendem que 

ainda que houvesse dupla conforme “prevalece o regime da admissibilidade da revista 

qualquer que seja o valor da causa ou da sucumbência da parte; o art. 678.º, n.º 2, al. 

c), destina-se a permitir o recurso sempre que a decisão recorrida contrarie 

jurisprudência uniformizada, pelo que, apesar de as decisões das instâncias serem 

conformes, a revista tem de ser admissível se elas contrariarem jurisprudência 

uniformizada” 

Já nos casos do art. 678.º, n.º 2, al. c) e d) e nº 3 não é admissível revista 

havendo dupla conforme. 

Discordamos, pois aquelas normas do art. 678º excepcionam o respectivo nº 1, 

delas nada se podendo inferir quanto a uma eventual restrição do campo do art. 721º 

3. 

 

 

C. Regime 
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Faltando o pressuposto negativo a Relação deverá, por isso, rejeitar 

liminarmente o próprio requerimento de revista, ao abrigo do art. 685-C nº 2 al. a) (“a 

decisão não admite recurso”). 

 
 
 

D. Revista excepcional: fundamentos 

 
 

1. Só assim não será, i.e., não se aplicará esta restrição, se, como prevê o 

art. 721º-A nº1  

 

a. esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância 

jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do 

direito (al. a); 

b. estejam em causa interesses de particular relevância social (al. c); 

c. o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado 

em julgado, proferido por qualquer Relação ou pelo Supremo Tribunal 

de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma 

questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferido acórdão 

de uniformização de jurisprudência com ele conforme. 

 

Trata-se de uma solução que colheu inspiração no art. 150º, nº 1 CPTA 284, 

quanto às als. a) e b).  

Já a al. c) é uma variante do reformulado nº 4 do art. 678º CPC/97 285 e 754º nº 

2 segundaparte 286mas com mudanças: a contradição pode ser entre qualquer 

                                                 
284 “Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 

apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 

importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 

para uma melhor aplicação do direito”. 
285 “É sempre admissível recurso do acórdão da Relação que esteja em contradição com 

outro, dessa ou de diferente Relação, sobre a mesma questão fundamental de direito e 

do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se 

a orientação nele perfilhada estiver de acordo com a jurisprudência já anteriormente 

fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça”. 
286 Havendo dupla conforme, ressalva-se se “o acórdão estiver  em oposição com  outro, proferido  no 
domínio da mesma legislação pelo Supremo Tribunal de Justiça ou por  qualquer Relação e não  
houver  sido  fixada  pelo  Supremo, nos termos dos artigos 732.º-A e 732.º-B, 
jurisprudência com ele conforme”. 
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acórdão, incluindo do Supremo, enquanto antes era apenas entre acórdãos da 

Relação. 

 

2. Para LEBRE DE FREITAS/RIBEIRO MENDES 287o art. 721.º-A, n.º 1, al. c), 

também valeria sempre que a revista fosse de excluir “por motivo estranho à alçada do 

tribunal, quer o acórdão da Relação confirme [W] a sentença da 1.ª instância, quer 

não”. Em concreto, haveria revista excepcional nos casos de uma irrecorribilidade para 

o STJ por previsão legal.  

 

Exemplo, art. 111.º, n.º 4, 387.º-A e 1411.º, n.º 2). 

 

Ora aqui há duas situações possíveis 

 

a. ambas as decisões são contrárias a um acórdão da Relação ou do 

Supremo; nesta situação, o desvio perante o disposto no art. 721.º-A, 

n.º 1, al. c), é apenas quanto à irrecorribilidade legal (dado que há uma 

dupla conforme); 

b. apenaso acórdão da Relação é contrário a um outro acórdão da 

Relação ou do Supremo; nesta situação, o desvio perante o disposto no 

art. 721.º-A, n.º 1, verifica-se tanto quanto à irrecorribilidade legal, como 

quanto à não verificação da dupla conforme. 

 

Justamente para aqueles AUTORES a irrecorribilidade legal não deve obstar à 

uniformização de jurisprudência.  

 

 3. Contra este entendimento escrevem CASTRO MENDES/ TEIXEIRA DE 

SOUSA “O problema é que, nos termos do art. 678.º, n.º 2, al. c), a recorribilidade de 

uma decisão que contraria a jurisprudência uniformizada só está assegurada 

independentemente do valor da causa e da sucumbência da parte (e não também da 

irrecorribilidade legal). Portanto, o art. 678.º, n.º 2, al. c), demonstra que só pode haver 

uniformização de jurisprudência em matérias que são discutidas em acções que, 

atendendo ao seu valor e à sucumbência da parte, chegam ao Supremo (não quanto 

àquelas matérias que, por motivo de irrecorribilidade legal, nunca podem ser 

apreciadas pelo Supremo)”. Concluem, por isso, que  “se não há uniformização de 

jurisprudência em matérias abrangidas pela irrecorribilidade legal para o Supremo, 

                                                 
287 Código de Processo Civil Anotado III/1 2, 155. 
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então não  há fundamento para admitir uma revista excepcional destinada a obter essa 

uniformização. 

 
 

2. Nota CARDONA FERREIRA 288 “tal como no regime do velho art. 678, (...) 

aqui não se trata, ab initio, de recurso para `uniformização´ de jurisprudência mas, 

apenas, de condicionalismo de interposição excepcional de revista, embora haja 

potencialidade de o recurso vir a transmutar-se em ampliado”, nos termos gerais.  

Esta potencialidade de se tornar revista alargada existe, em especial se o 

fundamento da admissão apesar da dupla conforme tiver sido o da al. c) do nº 1 do art. 

721º-A . pois impõe ao relator nos termos do art. 732º-A nº 3. Fora desse fundamento, 

naturalmente que a eventualidade de revista alargada tem a importância geral dada 

pelo art. 721º-A. 

 

 

C. (Continuação): procedimento 

 

1. Nenhuma das razões do nº 1 do art. 721º-A, enquanto motivo para admitir 

uma revista apesar de haver uma dupla conforme, é de conhecimento oficioso: é o 

requerente que tem o ónus de deve indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, 

aquelas razões a) e b) ou os aspectos de identidade que determinam a contradição 

alegada (art. 721º-A, nº 2).  

E esse requerimento deve ser deduzido com mandatário judicial, pois esse 

fundamento é uma questão de direito nesse acto (cfr., os art. 32º/ 2). 

Se é certo que no caso da razão c), o requerente deve “juntar cópia do acórdão 

-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição” (art. 721º-A, nº 

2, in fine), também não pode haver lugar para dúvidas de que aquelas outras razões 

devem também ser objecto de demonstração, ainda que indiciária. 

 

2. A decisão quanto à verificação dos pressupostos referidos no n.º 1 compete 

ao Supremo Tribunal de Justiça, devendo ser objecto de apreciação preliminar 

sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes escolhidos anualmente 

pelo presidente de entre os mais antigos das secções cíveis (nº 3) 289.  

                                                 
288 Guia cit., 174-175. 
289 Novamente, uma solução retirada do art. 150º CPTA, no seu nº 5: a “decisão quanto 

à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.o 1 

compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação 
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Para CASTRO MENDES/TEIXEIRA DE SOUSA isto “significa que o relator a 

quo não tem competência para admitir ou indeferir a revista excepcional” 

 

3. Não é passível de reclamação ou de recurso (nº 4). 

                                                                                                                                               
preliminar sumária, a cargo da formação de três juízes à qual caiba o julgamento da 

revista”. Cf. algumas apreciações críticas em CARDONA FERREIRA, Guia cit., 173-174. 
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§18º Procedimento 

 

Bibliografia:  

Jurisprudência:  

 

 

1. Interposição 

 

1. A revista sobe de imediato e nos próprios autos ao Supremo, dado o acórdão 

impugnado ser um acórdão final ou um acórdão interlocutório, mas sujeito à regra da 

acessoriedade  (cf. art. 721º, nº 2, corpo CPC/08). 

Por essa razão, o recurso de revista não tem efeito suspensivo da marcha na 

instância a quo, por nada haver já a suspender. 

 

2. No direito anterior o efeito-regra da revista era ser meramente devolutiva, por 

força do art. 723º CPC/97 a contrario. Só assim, não seria nas questões sobre o estado 

das pessoas. No caso de agravo na 2ª instância a doutrina dividia-se entre atribuir-lhe 

efeito meramente devolutivo, como CASTRO, e efeito suspensivo, como RIBEIRO 

MENDES. 

Com a reforma generalizou-se a solução positivada para a revista: o “recurso de 

revista só tem efeito suspensivo em questões sobre o estado de pessoas” (art. 723º, 

nº 1 CPC/08). E, como então, em face da suspensão de acórdãos sobre o estado das 

pessoas pode o recorrido exigir a prestação de caução, “sendo aplicável o disposto no 

nº 2 do artigo 693º e seguintes” (art. 723º, nº 2 CPC/08). 

 

 
2. Julgamento comum 

 

 

A. Generalidades 

 

1. Ao julgamento da revista continuam a ser aplicáveis as disposições relativas 

ao julgamento da apelação interposta para a Relação (art. 726º CPC/08), com 

excepção do artigo 712.º  CPC/08 (modificabilidade da decisão de facto), do nº 1 do 

artigo 715.º CPC/08,  e com as especialidades do art. 727º a 731º CPC/08. 
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No respeitante o julgamento, vale, pois, o regime geral com as respectivas e 

diferentes formas 

 

a. ordinária: a tramitação-regra dos 707º a 709º CPC/08; 

b. sumária: tramitação-regra com as especialidades do art. 707º/4 

CPC/97 em razão de celeridade ou da natureza das questões; 

c. sumaríssima: a decisão liminar do relator prevista no art. 705º 

CPC/08; 

 

Todavia prevê-se a revista ampliada, conforme os arts. 732º-A e 732º-B 

CPC/07. 

 

2. O art. 727º sobre junção de documentos não traz nada de novo.  

Enuncia-se que com as alegações podem juntar -se documentos 

supervenientes, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do art. 722.º - i.e, o erro na 

apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser 

objecto de recurso de revista ― e no n.º 2 do art. 729.º― a decisão proferida pelo 

tribunal recorrido quanto à matéria de facto não pode ser alterada, salvo o caso 

excepcional previsto no n.º 3 do art. 722.º. 

 

3. Finalmente foi suprimida a regra especial do art. 728º CPC/97 quanto à 

formação da deliberação, a favor da regra geral do art. 709º, nº 5 e da simplicidade da 

mesma.  

Nos termos do art. 732º ao acórdão que julgue o recurso continuam, como 

antes, a ser aplicáveis as disposições dos artigos 716.º CPC/08 sobre vícios e reforma 

da decisão do Supremo. 

 

 

B. Audiência eventual 

 

1. O mesmo já não se pode dizer do art. 727º- A CPC/08¨este apresenta uma 

especialidade apenas presente na revista. 

Ela consiste no seguinte: seja qual for a densidade da sequência do julgamento 

que pode o “relator, oficiosamente ou a requerimento fundamentado de alguma das 

partes, determinar a realização de audiência para discussão do objecto do recurso” (nº 

1). Nesta “ouvem -se as partes que tiverem comparecido, não havendo lugar a 

adiamentos” (n º 2), após o presidente declarar “aberta a audiência” e fazer “uma 
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exposição sumária sobre o objecto do recurso, enunciando as questões que o tribunal 

entende deverem ser discutidas” (nº 3). Sucessivamente, o  “presidente dá a palavra 

aos mandatários do recorrente e do recorrido para se pronunciarem sobre as questões 

referidas” (nº 4). 

Trata-se, claramente, de uma opção cuja necessidade de uso competirá ao 

relator se as partes não tiverem requerido em termos procedentes. 

 

 

3. Decisão 

 

 

1. No mais mantém-se o art. 729º, quantos aos efeitos da decisão de recurso. 

 

 “Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o Supremo aplica 

definitivamente o regime jurídico que julgue adequado”. 

 

Assim, permanece o princípio de que o Supremo julga normalmente através do 

sistema de substituição: aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o 

Supremo aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado (nº 1). Portanto, 

a regra é a de o Supremo, mantendo a matéria de facto, elaborar um novo juízo de 

direito e, a inerente, nova decisão de direito. 

 

2. Mas, como antes, o Supremo poderá anular a decisão da Relação e mandar 

repetir o julgamento de facto em certos casos (sistema de cassação)  quando 

 

a. entenda que “a decisão de facto pode e deve ser ampliada  em  

ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito (art. 

729º/3, primeira parte), 

b.  “existem contradições na decisão sobre a matéria de facto que 

inviabilizam a decisão jurídica do pleito” (art. 729º/3, segunda 

parte); 

c. no caso previsto no art. 731º, nº 2. 

 

 

3. Passemos a explicar este último. 

Efectivamente, quando for julgada procedente alguma das nulidades previstas 

nas alíneas c) (contradição entre fundamentos e decisão), e) (condenação em 
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quantidade superior ou em  diverso do pedido) e na segunda parte da alínea d) do 

artigo 668.º(excesso de pedido) ou quando o acórdão se mostre lavrado contra o 

vencido, o Supremo suprirá a nulidade, declarará em que sentido a decisão deve 

considerar -se modificada e conhecerá dos outros fundamentos do recurso. Ou seja, 

como ensina TEIXEIRA DE SOUSA, aqui “o Supremo decide segundo o modelo de 

substituição” 290 

Todavia se proceder alguma das restantes nulidades do acórdão, mandar -se -

á baixar o processo, a fim de se fazer a reforma da decisão anulada, pelos mesmos 

juízes quando possível. Ou seja, ensina TEIXEIRA DE SOUSA: “o Supremo decide 

segundo o modelo de cassação” 291 

A diferença de regimes reside em “o próprio Supremo poder substituir a decisão 

nula” nos casos do Art. 731º nº 1 (1) enquanto nos casos do nº 2 só tem elementos para 

verificar a nulidade, mas não poder substituir a decisão viciada (2) 

 

 Exemplo (1): havendo excesso de pronúncia o Supremo pode restringir 

    Exemplo (2): havendo omissão de pronúncia da Relação o Supremo não tem elementos para suprir 

o vício, mas sim a Relação 

 

 

 

Julgamento- TSOUSA julgamento pp. 430—432, 432-433, 436-437, 439-440, 445, 
449 

1.1.  

A. Conteúdo 

i. Remissão 

ii. Competência decisória   

iii. Modificação do fundamento; eventual baixa à Relação 

iv. Controlo sobre matéria de facto 

 

 

3. Julgamento ampliado (art. 732º-A) 

 

 

A. Objecto 

 

                                                 
290 Estudos cit., 563. 
291 Estudos cit., 563. 
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1. Pelo julgamento ampliado de revista cumpre-se uma função objectiva de 

assegurar a uniformidade da Jurisprudência através da prevenção de conflitos de 

jurisprudência (cf. art. 732º-A/1). 

Procedimentalmente, trata-se de um julgamento feito em que a especialidade 

consiste em ser feito com intervenção do pleno das secções cíveis do STJ. 

Materialmente, este julgamento tem pressupostos específicos e a decisão final 

produz efeitos diferentes de um acórdão comum do Supremo. 

 

2. O julgamento alargado,  

 

a. pode ser requerido por qualquer das parte 

b. deve ser proposto pelo relator e por qualquer dos adjuntos quando verifique a 

possibilidade de vencimento de solução jurídica que esteja em oposição com 

jurisprudência uniformizada, no domínio da mesma legislação e sobre a 

mesma questão fundamental de direito.  

c. pelos presidentes das secções cíveis ou pelo Ministério Público. 

 

Este requerimento ou proposta são dirigidos ao Presidente do STJ que 

determinará se o recurso pode ou não ser objecto de julgamento nestes termos. 

Para tal tem de se verificar algum dos seguintes pressupostos: quando tal se revele 

necessário ou conveniente para assegurar a uniformidade da jurisprudência. 

 
 
 

3. Mas atente-se ao recurso extraordinário (cf. art. 676º nº 2), i.e., posterior a caso 

julgado, para uniformização de jurisprudência do Supremos Tribunal de Justiça do art. 763º e 

seguintes: 

 
1 - As partes podem interpor recurso para o pleno das secções cíveis do Supremo Tribunal de 

Justiça quando o Supremo proferir acórdão que esteja em contradição com outro anteriormente 
proferido pelo mesmo tribunal, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 
fundamental de direito. 

2 — Como fundamento do recurso só pode invocar-se acórdão anterior com trânsito em 
julgado, presumindo –se o trânsito. 

3 — O recurso não é admitido se a orientação perfilhada no acórdão recorrido estiver de acordo 
com jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça. 

 
ARTIGO 764.º (139) 
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO 

1 — O recurso para uniformização de jurisprudência é interposto no prazo de 30 dias, contados do 
trânsito em julgado do acórdão recorrido. 
2 — O recorrido dispõe de prazo idêntico para responder à alegação do recorrente, contado da data 
em que tenha sido notificado da respectiva apresentação. 
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ARTIGO 765. 
                              INSTRUÇÃO DO REQUERIMENTO 
1 — O requerimento de interposição, que é autuado por apenso, deve conter a alegação do 
recorrente, na qual se identificam os elementos que determinam a contradição alegada e a violação 
imputada ao acórdão recorrido. 
2 — Com o requerimento previsto no número anterior, o recorrente junta cópia do acórdão 
anteriormente proferido pelo Supremo, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição. 
 

ARTIGO 766.º (141) 
RECURSO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O recurso de uniformização de jurisprudência deve ser interposto pelo Ministério Público, mesmo 
quando não seja parte na causa, mas, neste caso, não tem qualquer influência na decisão desta, 
destinando-se unicamente à emissão de acórdão de uniformização sobre o conflito de jurisprudência. 
 
 

 Em suma: a função do STJ de uniformização de jurisprudência é prosseguida 

tanto pelo julgamento ampliado de revista, como pelo recurso extraordinário para 

uniformização de jurisprudência. 

 

 

B. Origens 

 
1. Ora, este sistema de recursos dual é herdeiro do anterior recurso ordinário (cf. 

art. 677º nº 2 anterior) para o tribunal pleno do Supremo em que este decidia por 

assentos, e que vigorou de 1939 a 31 de Dezembro de 1996.  

Lia-se na versão original de 1961º no art. 763º 
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O objecto  deste recurso dependia da modalidade de recurso para o tribunal pleno.  

Existiam três modalidades. 

Na modalidade tradicional, o objecto era uma decisão de última instância, em regra 

do Supremo Tribunal de Justiça ainda não transitada em julgado, em oposição a uma 

outra já transitada — cf. anterior art. 763º/1; 

Desde 1961 que havia uma segunda modalidade: objecto é uma decisão 

proferida por qualquer das quatro Relações “que esteja em oposição com outro, dessa 

ou de diferente relação, sobre a mesma questão fundamental de direito e dele não for 

admitido recurso de revista ou de agravo por motivo estranho à alçada do tribunal” (art. 

764º). Através deste, procurou-se, segundo RODRIGUES BASTOS “criar um meio de 

estabelecer jurisprudência obrigatória em casos em que, por não serem susceptíveis de 
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apreciação pelo Supremo, não podia pôr-se em funcionamento o disposto no art.  763º” 
292. 

 Finalmente, a terceira modalidade de recurso para tribunal pleno estava prevista 

no art. 770º, mas, em rigor, ela não tangia nem com o objecto nem com o objecto do 

recurso, mas é, sim, uma especialização em relação à legitimidade para interposição e à 

sua eficácia sobre o acórdão proferido em último lugar: é o recurso no interesse da lei. 

Dispunha-se neste artigo o seguinte: “O recurso para o tribunal pleno pode ser 

interposto pelo Ministério Público, mesmo quando não seja parte na causa; neste caso, 

porém, não têm influência alguma na decisão desta e destina-se unicamente a provocar 

assento sobre o conflito de jurisprudência, podendo por isso, ser interposto já depois de 

ter transitado em julgado o acórdão proferido em último lugar”. 

 

2.No sistema em vigor trata-se agora de um alargamento do recurso de revista 

em que há uma adicional preocupação de “assegurar a uniformidade da Jurisprudência” 

e “possibilidade de vencimento de solução jurídica que esteja em oposição com 

jurisprudência anteriormente firmada, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma 

questão fundamental de direito”.  

A ilegalidade da decisão recorrida, deriva de estarmos perante um recurso 

ordinário (excepto no caso do art. 770º). Consiste em o recorrente ter de invocar como 

fundamento do recurso a ilegalidade da solução da questão jurídica partilhada no 

acórdão recorrido; i.é, o recorrente tem de ser parte vencida relativamente à decisão 

recorrida. 

 

 

 

C. Via do requerimento de parte 

 

                                                 
292  Exige-se que não possa haver recurso da decisão da Relação (recurso de revista ou 

de agravo interposto em 2ª instância, já que o recurso de apelação para o Supremo só 

cabe em casos excepcionais, como o do art. 1090º) por motivo estranho à alçada do 

tribunal. Se o recurso não for admitido apenas porque o valor do processo é inferior à 

alçada da Relação, não pode recorrer-se nos termos do art. 764º. Em contrapartida, 

pode dizer-se que, nos processos em que existe proibição de recurso para o Supremo, 

em razão da sua natureza (v.g., art. 1411º, nº 2), a aplicação do art. 764º é 

independente do valor em concreto do processo que pode até estar contido na alçada 

da Relação.     
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1. O julgamento amplicado pode ser requerido por qualquer das partes, na 

alegações ou, pelo menos, em requerimento autónomo até ao início do prazo dado ao 

relator para elaborar o seu acórdão. 

Deve o requerente alegar que tal forma de julgamento é necessária ou conveniente 

para assegurar a uniformidade da jurisprudência, justificando. 

Seguindo a este respeito BRITES LAMEIRAS a fundamentação deve ser a de 

que se afigura razoável que irá ocorrer o vencimento de uma solução jurídica  

 

a. oposta a jurisprudência uniformizada 

 

ou 

 

a. que continuará o estado de grande controvérsia jurídica, com 

tomadas de posição contrárias, 

 

Já TEIXEIRA DE SOUSA 293 defende, a propósito dos critérios decisórios do 

presidente do supremo.  

 

a. Se o STJ já antes uniformizara jurisprudência sobre a questão em 

apreciação deve o Presidente ordenar o julgamento ampliado se 

considerar provável o vencimento no recurso pendente de uma 

orientação contrária a essa jurisprudência  

b. Se o STJ ainda não uniformizara jurisprudência sobre a questão em 

apreciação o Presidente tem um poder de avaliar se há um risco de 

contradição com jurisprudência ordinária  sua e se esta já está em 

estado de trabalho e coerência para ser objecto de uniformização 

 

2. O requerimento deve individualizar o acórdão-fundamento e indicaro lugar 

onde está registado ou publicado, não sendo necessário alegar o trânsito em julgado 

do acórdão-fundamento 

O requerimento é dirigido ao presidente do STJ, mas é recebido pelo relator da 

da decisão da revista. 

 

 

 

                                                 
293 Estudos cit., 549. 
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D. Via oficiosa 

 

1. Já sabemos que o nº 3 determina que o relator, ou qualquer dos adjuntos, 

propõe obrigatoriamente o julgamento ampliado da revista quando verifique a possibilidade 

de vencimento de solução jurídica que esteja em oposição com jurisprudência uniformizada, 

no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito 294. 

Esta proposta pode ter lugar qual o relator está a preparar o projecto de acórdão 

ou quando o processo vai a vistos aos adjuntos. Mas também pode suceder “na 

sequência da discussão que tem lugar no dia do julgamento do objecto do recurso” 295 

BRITES LAMEIRAS defende que esta proposta também pode ser feita pelos 

presidentes das secções cíveis ou pelo Ministério Público. 

Antes da reforma de 2008 o critério era “possibilidade de vencimento de 

solução jurídica que esteja em oposição com jurisprudência anteriormente firmada, no 

domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito” 

(segunda parte do nº 2 do art. 732º-A CPC/97). 

 

2. Esta proposta apresenta três pressupostos cumulativos no caso do nº 2. 

O primeiro pressuposto é a oposição de jurisprudência:  oposição de soluções 

da matéria de direito entre um acórdão já transitado (acórdão-fundamento, para 

CASTRO MENDES) e o acórdão impugnado (acórdão recorrido). Ora, pode haver mais 

do que uma oposição (cfr., art. 768º, nº 2) e exige-se um carácter expresso das 

decisões (não basta oposição ou diversidade implícita ou pressuposta) 296. 

O segundo pressuposto é identidade de uma questão fundamental de direito. 

Neste ponto há duas teses na jurisprudência: a tese limitativa à oposição apenas entre 

                                                 
294 Este actual art. 732º-A nº1 CPC/08 é um receptáculo do 732º-A nº1 CPC/97, com diferenças. A 
primeira foi a supressão de o julgamento alargado “dever ser sugerido pelo relator, por qualquer dos 
adjuntos, ou pelos presidentes das secções cíveis” e sua substituição por “deve ser proposto pelo relator, 
por qualquer dos adjuntos, pelos presidentes das secções cíveis ou pelo Ministério Público” (nº 1 ). 
Este antes era uma das entidades que a par das partes “poderia” — “pode ser requerido”, lia-se 
— deduzir esse requerimento (nº 2). 
295 BRITES LAMEIRAS, Notas cit., 169. 
296  Neste sentido, STJ 27/1/1993 (Mora do Vale): a “oposição de acórdãos a que alude 

o artigo 763 do Código de Processo Civil só existe quando se aplicam as mesmas 

normas jurídicas, diversamente, a idênticos factos, não sendo suficiente a contradição 

implícita”. Ainda, por exemplo: STJ 1/2/1979, BMJ 284 (1979), 114), STJ 7/2/1980 

(BMJ 294, 248), STJ 3/10/1980 (BMJ 300, 288), STJ 13/5/1981 (BMJ 307, 188), STJ 

28/1/1982 (BMJ 313, 307), STJ 6/5/1982 (BMJ 317, 186), STJ 25/6/1992 (Tato 

Mariano), STJ 26/5/1993 (Mora do Vale), STJ 12/2/1992 (Castelo Paulo). 
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as decisões 297; a tese liberal que admite que a oposição se verifique em questões  

surgidas também na fundamentação da decisão. 

Sobre isto escreve TEIXEIRA DE SOUSA, seguindo a tese liberal, “os acórdãos 

incidem sobre a mesma questão fundamental de direito quando neles for decidida uma 

mesma matéria de direito ou quando esta matéria constar de fundamentos que 

condicionam de forma essencial e determinante, a decisão proferida”. Nota, e bem, que 

o julgamento ampliado nunca pode ter por base uma contradição ou oposição 

jurisprudencial sobre a matéria de facto. 

O terceiro pressuposto é estar-se no domínio da mesma legislação, o que 

ocorre “sempre que, durante, o intervalo da sua publicação, não tenha sido introduzida 

qualquer modificação legislativa que interfira, directa ou indirectamente, na resolução da 

questão de direito controvertida” (lia-se no anterior art. 762º, nº 2)  

 Sobre isto escreve TEIXEIRA DE SOUSA que é irrelevante se não já for o 

mesmo “o diploma legal do qual consta a legislação aplicada” 298 

A identidade das questões de facto que se exigia no anterior recurso para o 

pleno do Supremo parece ter caído como pressuposto da actual revista ampliada  

 

3. BRITES LAMEIRAS parece dar a entender que que fora daquela 

obrigatoridade nada impede o relator ou os adjuntos de enviarem com os mesmos 

fundamentos do requerimento de parte 299.  

 

 

 

D. Decisão 

 
Cabe ao Presidente do Supremo decidir do requerimento de parte (nº 1) ou a 

proposta do relator ou adjuntos, antes da prolação do acórdão de revista, e em termos 

definitivos (nº 4).  

A decisão deve ser sempre notificada às partes se foi requerida. Se foi objecto 

de proposta oficiosa então a decisão é comunicada ao proponente, sem notificação 

das partes 300por ser questão interna. se for de indeferimento.  

Se for de indeferimento,  processo regressa ao relator para elaborar o acórdão 

em 30 dias (cfr. Art. 707º nº 1 ex vi art. 726º). 

                                                 
297 Assim, STJ 7/2/1980 (BMJ 294, 248). 
298 Estudos cit., 557. 
299 Cf. Notas cit., 169. 
300 Parece ser essa a posição de BRITES LAMEIRAS, Notas cit., 170. 
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Se o presidente deferir o pedido ou proposta o processo de julgamento da 

revista conhecerá várias especialidades. 

 

 

E. Julgamento 

 

 

1. Determinado o “julgamento pelas secções reunidas, o processo vai com vista 

ao Ministério Público, por 10 dias, para emissão de parecer sobre a questão que 

origina a necessidade de uniformização da jurisprudência ( = art. 732º-B, nº 1 CPC/97) 
301. 

Se a “decisão a proferir envolver alteração de jurisprudência anteriormente 

uniformizada, incluindo revogação de assento 302, o relator ouve previamente as partes 

caso estas não tenham tido oportunidade de se pronunciar sobre o julgamento 

alargado. 

Para BRITES LAMEIRAS cabe ao relator decidir se a audição terá lugar por 

escrito em alegações complementares ou oralmente em audiência, em prazo geral de 

10 dias, nos termos do art. 727º-A: 

 

2. Já se a decisão a proferir não tocar em jurisprudência anterior, parece que 

esta audiência não teria lugar, a contrario.  

Todavia impõe-se que as partes possam nos mesmos termos participar do 

processo, sendo ouvidas 303 

 

2. Após esta audição o “processo vai com vista simultânea a cada um dos 

juízes que devam intervir no julgamento, aplicando-se o disposto nos n.os 2 e 3 do 

artigo 707.º” (antes dizia-se no art. 732º-B, nº 2 CPC/97) que o “relator determina a 

extracção de cópia das peças processuais que relevam para o conhecimento do 

objecto do recurso, as quais são entregues a cada um dos juízes que devam intervir 

no julgamento, permanecendo o processo principal na secretaria 

 

3. A imposição de que o “julgamento só se realiza com a presença de, pelo 

                                                 
301 Recorde-se que, em face do art. 28º LOFTJ,  que “2 - O plenário do Tribunal é constituído por todos os 

juízes que compõem as secções e só pode funcionar com a presença de, pelo menos, três quartos dos juízes 

em exercício” e que,  “3 - Ao pleno das secções especializadas ou das respectivas secções conjuntas é 

aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no número anterior 
302 BRITES LAMEIRAS, Notas cit., 171. 
303 Já BRITES LAMEIRAS, Notas cit., 171. defende que o relator pode optar entre elaborar em 30 dias o 
projecto de acórdão e sem audição das partes ou designar a audiência oral. 
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menos, três quartos dos juízes em exercício nas secções cíveis” (nº 3) correspondem, 

no essencial ao art. 732º-B, nº 3 CPC/97. 

 

F. Valor vinculativo e publicidade 

  

 O “acórdão proferido pelas secções reunidas sobre o objecto da revista é 

publicado na 1.ª série do Diário da República” (nºº 4) correspondendo, no essencial, ao 

art. 732º-B, nº 4 CPC/97. 

 Isto porque os acórdãos de revista ampliada decidem o caso concreto do 

recurso de revista interposto e vai enunciar jurisprudência uniformizada que BRITES 

LAMEIRAS designa como”jurisprudência qualificada” 304 ou com “efeito persuasivo 

qualificado” 305.  

Repare-se que qualquer Tribunal pode não seguir o acórdão uniformizador, ainda 

que a causa seja idêntica. A decisão só vincula o tribunal a quo. 

Todavia O que sucede é que a subsequente decisão poderá ser recorrível nos 

termos do art. 678º, nº 2, al. c) CPC/08 = art. 678º/6 CPC/97.  

 

  

 

5. Revista per saltum 

 

 

A. Objecto e fundamentos 

 

1.  O recurso interposto de certas decisões de 1.ª instância que conheçam do 

mérito pode subir, a requerimento das partes, directamente ao Supremo Tribunal de 

Justiça (art. 725.º, n.º 1 primeira parte). É o chamado recurso per saltum do Supremo 

Tribunal de Justiça. 

Trata-se materialmente, i.e, no seu objecto e nos seus fundamentos, de um 

recurso de revista, per saltum. Formalmente, tem similitude com a apelação por ser 

recurso de uma decisão da 1ª instância e ser o primeiro recurso dessa decisão. 

 

2. Efectivamente, as decisões são, justamente, as mesmas que constituem o 

objecto da revista “normal”: as “decisões referidas no n.º 1 e na alínea h) do n.º 2 do 

artigo 691.º” (nº 1 o art. 725º; cf. o nº 1 do art. 721º) 

                                                 
304 Notas cit., 167. 
305 Notas cit., 172. 
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Portanto  

 

c. decisão do tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo (nº 1 do 

art. 691º CPC/08), seja de mérito, seja de absolvição da instância 

d. Despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da 

causa. 

 

Por outro lado, os seus fundamentos terão de se situar apenas sobre matéria  

de direito (art. 725.º, n.º 1, al. c)) e serão tanto violação de lei substantiva, como de lei 

processual ou de nulidades 

 

 

B. Pressupostos 

 

Os pressupostos formais da revista per saltum são: 

 

a. O valor da causa ser superior à alçada da Relação (art. 725.º, n.º 1, al. 

a)); 

b. o valor da sucumbência do recorrente è superior a metade da alçada da 

Relação (art. 725.º, n.º 1, al. b)); 

c. as partes não impugnarem nesse recurso não decisões interlocutórias 

(art. 725.º, n.º 1, al. d)). 

 

C. Procedimento 

 

1. Qualquer das partes pode requerer a revista per saltum. Sendo o recorrido, o  

recorrente pode pronunciar-se no prazo de dez dias (art. 725.º, n.º 2). 

O recurso é processado como revista, salvo no que respeita aos efeitos, a que 

se aplica o disposto para a apelação. Por isso, os efeitos são os da apelação (art. 

725.º, n.º 3; cf. art. 692.º). Portanto, devolutivo, em regra. 

  

2. O juiz a quo profere despacho de admissão ou ou indeferir.  

Se a indeferir, o recorrente pode reclamar para o Supremo Tribunal de Justiça 

(cf. art. 688.º, n.º 1).  

Se o juiz a quo tiver admitido a revista per saltum, o relator no Supremo 

Tribunal de Justiça, depois  

 



 211 

a. manda baixar o processo à Relação por asquestões suscitadas 

ultrapassarem o âmbito da revista (decisão definitiva, conforme o art. 

725.º, n.º 4) ou  

b. admite a revista per saltum (decisão reclamável para a conferência, 

conforme o nº 5 do mesmo art. 725.º, n.º 5). 

 

 

6. Revista simples, deferida e dupla 

 

Significa, respectivamente, que ocorreu  

 

a. uma só revista, o 

b.  uma revista apenas  depois da decisão de prévio recurso  

c. uma segunda revista em resultado da procedência de revista pendente (cf. 

art. 729º nº 3): o STJ mandou baixar os autos à Relação e a decisão desta 

é depois submetida a nova revista 
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4. PARTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GERAIS 

 

 

 

1. Generalidades 

 

 

1.1. Natureza jurídica 

 

 

1. Qual é a origem dos recursos extraordinários? 

 

[RIBEIRO MENDES] 

1. No direito comparado também há figuras análogas aos nossos recurso 

extraordinários, umas vezes qualificados como tal (direitos latinos) outras vezes como 

figuras diferentes dos recursos, falando-se de acções de anulação de caso julgado e de 

meios de reabertura da instância (Alemanha, Áustria e Brasil). 

 O nosso legislador de 1939 considerou como recursos extraordinários a revisão e 

a oposição de terceiro, enquanto recursos que se interpõem de decisões já transitadas 

em julgado para o próprio tribunal que as proferiu.  

 

2. A revisão veio substituir em 1939 a anterior acção de anulação do caso 

julgado. 

 

3. A oposição de terceiro foi criada ex novo no art. 778 CPC39: “Quando as 

partes se tenham servido do processo para praticar um acto simulado e o tribunal não 

tenha feito uso do poder que lhe confere o art. 665º por não se ter apercebido da fraude, 

pode a sentença ser impugnada mediante recurso de oposição de terceiro se tiver sido 

proferida em prejuízo do recorrente “. 

 O incidente de oposição de terceiro era já conhecido no nosso direito antigo, mas 

fora proibido pela Novíssima Reforma Judiciária (art. 323º). Em todo o caso era apenas 

o incidente de intervenção, e não de impugnação. Esta não foi acolhida no nosso Código 
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de 1876, época em que a doutrina dominante negou que pudessem ser impugnadas as 

decisões afectadas por simulação processual das partes, atento o sistema taxativo de 

fundamentos da acção de anulação do caso julgado (actual recurso de revisão).  

A sua matriz é francesa: a tierce opposition  do Código de Processo Civil de 

Napoleão (art. 474º do Código de Napoleão que inspirou os arts. 510º CPCv italiano de 

1865, o art. 404º do novo CPCv italiano de 1942, bem como o art. 582º do actual Código 

francês), meio processual de impugnação por um terceiro de uma sentença transitada 

em julgado que prejudicasse os seus direitos, desde que tal terceiro tivesse intervindo 

no processo. 

 Foi porém delineado na Comissão Revisora do projecto de JOSÉ ALBERTO 

DOS REIS, no seguimento do interesse levantado por PAULO CUNHA (Simulação 

processual e anulação do caso julgado, 1935) com os seus estudos sobre a simulação 

processual, o recurso de oposição de terceiro. Este AUTOR procurou gizar um sistema 

de impugnação que partia da combinação do uso de uma acção de simples apreciação 

de simulação e da acção de anulação do caso julgado prevista no art. 148º CPC76. A 

decisão obtida na acção de simulação funcionaria como documento novo que 

fundamentaria a anulação de caso julgado (art. 148º, nº 3 CPC76).  

 

 

 

 

2. Qual é a natureza jurídica dos recursos extraordinários? 

 

Coloca-se em dúvida se a oposição de terceiro e a revisão são verdadeiros 

recursos.  

 

[JURISPRUDÊNCIA ANTIGA] 

A nossa jurisprudência mais antiga acolheu por várias vezes a afirmação de que 

os recursos extraordinários são verdadeiras acções, correspondentes, às antigas acções 

de anulação do caso julgado.  

 

 [ALBERTO DOS REIS / AMÂNCIO FERREIRA] 

São um misto de recurso e de acção. 

 

[MANUEL DE ANDRADE] 
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“Os recursos extraordinários abrem um processo novo; têm a natureza de acções 

autónomas. Como, porém, o seu objecto é constituído por um processo e uma decisão 

anterior (ou só por esta), a lei assimila-os, sob vários pontos de vistas, aos recursos 

ordinários” .  

 

 

 

 

STJ 31-10-91 (Sampaio da Silva) 

O recurso extraordinário de revisão tem essencialmente, a 

natureza de uma acção visando a mudança da ordem jurídica 

definida em decisão transitada em julgado 

 

[RIBEIRO MENDES] 

 Apesar destas dificuldades, defende que deve ser tida em conta a qualificação que é 

feita pela lei, embora não seja possível a aplicação aos recursos extraordinários de 

certas soluções 

 

 

3. Quais são as particularidades da instância no recurso 

extraordinário? 

 

Algumas particularidades: 

 

� Enquanto os recursos ordinários continuam a instância, os recursos 

extraordinários  

 

constituem uma nova instância  [BARBOSA DE MAGALHÃES] 

 

ou, pelo menos, a renovação da instância extinta [SÁ CARNEIRO, JOSÉ 

ALBERTO DOS REIS e CASTRO MENDES] 

 

 

� não estão envolvidos dois tribunais (a quo e ad quem), pois são  

       interpostos para o próprio tribunal que proferiu a decisão transitada        

       que se impugna 



 216 

 

 

� nos recursos ordinários não tem lugar 

 

• a limitação da recorribilidade da decisão em função da correlação do 

valor da sucumbência com a alçada do tribunal (art. 678º, nº 1); 

[RIBEIRO MENDES] 

• a regra geral sobre prazos de interposição (art. 685º, nº 1  [RIBEIRO 

MENDES] 

•  a regra da licitude da renúncia aos recursos (art. 681º) [CASTRO 

MENDES] 

• reclamação da decisão que não admite um recurso extraordinário 

(arts. 688º e 689º).[RIBEIRO MENDES] 

 
 

 

 

1.2. Fundamento 

 

 

4. Qual é o fundamento do recurso extraordinário? 

 
[CASTRO MENDES / TEIXEIRA DE SOUSA] 

Os recursos extraordinários são meios de impugnação de decisões transitadas 

em julgado, após o trânsito, portanto, ou “independentemente deste”. 

 

[ALBERTO DOS REIS] 

O fundamento do recurso extraordinário está na ideia de que a ordem jurídica 

deve, em casos extremos, sacrificar a intangibilidade do caso julgado, permitindo a 

sua rescisão, por imperativos de justiça, de forma a que se possa reparar a injustiça e 

proferir nova decisão. 

 

[PALMA CARLOS] 

Destinam-se “a combater vícios da sentença. São portanto, recursos de 

reparação, na medida em que procuram remediar tais vícios, quer se trate de vícios de 

ordem subjectiva (que se verificam no sujeitos da relação jurídico-processual), como 
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acontece na oposição de terceiro (art. 778º), quer se trate de vícios objectivos na 

organização do processo, como acontece na revisão”. 
 

 

[PROCESSO PENAL] 

 

STJ 30/1/2003 (Simas Santos) 

1 - O recurso extraordinário de revisão visa a obtenção de 

uma nova decisão judicial que se substitua, através do 

julgamento, a uma outra já transitada em julgado, apoiando-

se em vícios ligados à organização do processo que conduziu 

à decisão posta em crise e não um reexame ou apreciação de 

anterior julgado. 

2 - Modernamente nenhuma legislação adoptou o caso julgado 

como dogma absoluto face à injustiça patente, nem a revisão 

incondicional da toda a sentença frente ao caso julgado, 

tendo sido acolhida uma solução de compromisso entre o 

interesse de dotar de firmeza e segurança o acto 

jurisdicional e o interesse de que não prevaleçam as 

sentenças que contradigam ostensivamente a verdade, e 

através dela, a justiça, solução que se revê na consagrada 

possibilidade limitada de revisão das sentenças penais. 

3 - O recurso de revisão inscreve-se também, parcialmente, 

nas garantias de defesa, no princípio da revisão que 

resulta da Constituição ao dispor que os cidadãos 

injustamente condenados têm direito, nas condições que a 

lei prescrever, à revisão de sentença e à indemnização 

pelos danos sofridos (n.º 6 do art. 29.º). 

 

identicamente: STJ 20/11/2003 (Simas Santos) 

 STJ 27/11/2003 (Simas Santos) 
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5. O que é o caso julgado? 

 
 1. O caso julgado traduz-se em o conteúdo da decisão adquirir uma especial 

qualidade de imutabilidade e de obrigatoriedade entre as partes.   

Na verdade, a expressão caso julgado abrange 

 

� em primeiro lugar, o trânsito em julgado  da decisão final (art. 677º): aos 

efeitos que já derivavam de um acto decisório – maxime, exequibilidade 

provisória (cf. art. 47º/1) e valor de título bastante para o registo de hipoteca 

judicial sobre bens do obrigado (cf. art. 710º/1 CC) - acrescenta-se uma 

qualidade de inalterabilidade ou imutabilidade uma vez tornada a decisão 

irrecorrível. Antes do trânsito em julgado os efeitos da sentença estão numa 

situação de pendência, pois embora a sentença já exista e esteja enquanto 

acto completa e terminada (art. 666º, nº 1) a concessão de tutela ou a sua 

negação ainda pode (o que não significa que o venha efectivamente a ser) 

ser infirmada pelo tribunal de recurso. Com o transito em julgado a situação 

de pendência extingue-se e os efeitos consolidam-se. Contudo, esta 

imutabilidade dada pelo trânsito em julgado é relativa e não absoluta 

pois, excepcionalmente, o sistema processual admite via de recurso 

extraordinária. 

 

� em segundo lugar, e num sentido também relevante, o caso julgado 

significa que a decisão quando transitada em julgado passa a ter uma 

”força obrigatória” (arts. 671º e 672º)  

 

o para as partes dentro do processo e fora do processo quando se 

decida de questão de fundo � caso julgado material 

 

o apenas dentro do processo, obstando a nova apreciação da mesma, 

quando se decida questão processual ou questões prejudiciais 

embora sobre matéria não processual (art. 97º); i.e., transita apenas 

em julgado, torna-se imutável, mas apenas quanto ao próprio 

processo que a produziu; � caso julgado formal  
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 2. O que é esta força obrigatória? É possível distinguir nela um efeito positivo e 

um efeito negativo.  

� O efeito positivo ou autoridade do caso julgado ou judicata 

pro veritate habetur tem sido definido como a “vinculação 

das partes à decisão” [MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, O 

objecto cit, 159] traduzida quer numa possibilidade de 

fundamentação de diferente, mas conexa, pretensão em 

acção subsequente, quer numa sujeição extra-processual ao 

sentido da decisão;  

� O efeito negativo ou non bis in idem é uma proibição de 

repetição de nova decisão sobre a mesma pretensão, por via 

da excepção de caso julgado regulada pelos arts. 493º, nº 3, 

496º, al. a), 497º e 498º, invocável pelo réu em acção 

posterior. 

 

STJ 10/3/1987 (Cura Mariano) 

O caso julgado força a que a decisão sobre a relação 

controvertida se imponha a todos os tribunais que, 

oficiosamente, deverão acatá-lo 
 

 

 

6. Pode ser interposto recurso extraordinário de despacho 

proferido em acção executiva? 

 

 [CARDONA FERREIRA] 

Sim:  “tal como processo declarativo, os recursos extraordinários são 

aplicáveis, por força do art. 466º, na globalidade do processo executivo, desde que 

estejam em causa decisões jurisdicionais, singulares (sem excluir despachos) ou 

colectivas, que tenham tido incidência sobre o mérito da causa e das quais tenha 

resultado caso julgado matérial”. 

Deste modo, podem ser interpostos recursos extraordinários em sede de  

apensos declarativos e da execução desde que se verifiquem os pressupostos dos 

arts. 771º ou 778º 
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1.3. Efeitos da decisão final 

 

7. Quais são os  efeitos das decisões dos recursos 

extraordinários? 

 

Produção de uma nova decisão sobre o mesmo litígio.  

 

STJ 27-03-2003 (Pereira Madeira) 

I - O recurso extraordinário de revisão possibilita, em 

circunstâncias taxativamente enunciadas, ultrapassar a 

normal intangibilidade do caso julgado, visando por essa 

via a obtenção de uma nova decisão judicial que se 

substitua (...) a uma outra já transitada. 
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CAPÍTULO II. REVISÃO 

 

 

2.1. Objecto 

 
 

8. De que decisões é que cabe revisão? 

  

A revisão veio em 1939 a anterior acção de anulação do caso julgado e cabe de 

qualquer decisão judicial - interlocutória ou final, conheça ou não do mérito - proferida 

em quaisquer causas, quer o valor destas ultrapasse ou não a alçada do respectivo 

tribunal. 

 

Porém, normalmente, este recurso é utilizado para impugnar decisões de mérito 

transitadas em julgado  

 

STJ 27-03-2003 (Pereira Madeira) 

I - O recurso extraordinário de revisão possibilita, em 

circunstâncias taxativamente enunciadas, ultrapassar a 

normal intangibilidade do caso julgado. 

 

Ver 
 
RL 19/7/1984 (BMJ 346, 304) 

 

 

 

 

 

9. Quais são os fundamentos da revisão? 

 

 
 Estão previstos no art. 771º: 
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1) Vícios relativos ao juiz   

 
o. a) Quando se mostre, por sentença criminal passada em julgado, que foi 

proferida por prevaricação, concussão, peita, suborno ou corrupção do juiz 

ou de algum dos juizes que na decisão intervieram;  

 

 

 

 

2) Vícios relativos às partes  

 
 

p. d) Quando se verifique a nulidade ou a anulabilidade da confissão,  

desistência ou transacção em que a decisão se fundasse; 

 

STJ (31/10/1995) Torres Paulo 

A sentença homologatória de transacção, transitada em 

julgado, continua a produzir todos os seus efeitos, 

designadamente como título executivo, não obstante haver 

sentença transitada que anulou a transacção, se tal 

sentença homologatória da transacção não foi 

subsequentemente impugnada por via de recurso 

extraordinário de revisão, nos termos do artigo 771 n. 1 

alínea d) do CPC67 

 

Ver ainda 

 

STJ 16/7/1981 (BMJ 309, 291 = VAZ SERRA [Anotação ao ac.  do] 

Supremo Tribunal de Justiça, de 16/7/1981, RLJ 100º, 160)) 

STJ 20/10/1983 (BMJ 330, 483) 
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q.  e) Quando, tendo corrido a acção e a execução à revelia, por falta absoluta    

            de intervenção do réu, se mostre que faltou a sua citação ou é nula a 

citação   

            feita;  

 

 

STJ 30/1/1990 (Jorge Vasconcelos) 

Para haver recurso de revisão com base em erro de 

identidade do citado, gerador de falta de citação, tera de 

haver antes uma decisão, proferida em processo proprio, que 

declare falsa a certidão de citação. 

 

STJ 21/6/1990 (Moreira Mateus) 

II - Tendo sido ordenada a citação com hora certa, com 

observancia das formalidades prescritas no artigo 235 do 

Código de Processo Civil, a preterição dessas formalidades 

é causa de nulidade da citação. 

III - Sendo nula a citação feita e tendo a acção e execução 

corrido inteiramente a revelia de quem requer a revisão, 

mostra-se preenchido o fundamento a que se alude no artigo 

771, alínea f), do Código de Processo Civil. 

 

STJ 11/10/1995 (Miranda Gusmão) 

I - Não há falta de intervenção no inventário quando o 

cabeça de casal indica um co-herdeiro e este é citado, 

constituindo-se porém em revelia. 

II - Esta situação não se mostra contemplada no artigo 1388 

do Código de Processo Civil, não tendo consequentemente o 

revel legitimidade para a acção de anulação da partilha. 

III - Isso não significa que o mesmo não possa reagir caso 

se verifique a irregularidade da sua situação. 

Só que terá de o fazer através do recurso de revisão, nos 

termos da alínea f) do artigo 771 do Código de Processo 

Civil e não da acção de anulação da partilha. 
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STJ 19/10/1999 (Pinto Monteiro) 

A decisão transitada em julgado pode ser objecto de 

revisão, quando, tendo ocorrido a acção e a execução à 

revelia, por falta absoluta da intervenção dos Réus, se 

mostre que faltou a sua citação, ou é nula a citação feita, 

no quadro do artigo 771º alínea f), do CPC. 

 

STJ 27-05-99 (Sousa Dinis) 

I - Os requisitos "falta absoluta de intervenção do réu" e 

"falta de citação ou nulidade da citação feita" só podem 

conduzir à eventual viabilidade do recurso de revisão, no 

plano do despacho liminar, se surgirem cumulativamente. 

II - A expressão "falta absoluta de intervenção do réu" 

deve ser interpretada no sentido de não ter o réu praticado 

qualquer acto no processo. 

 

 

Ver ainda 
 
RC 6/2/1976 (CJ I, 25) 
RL 5/5/1978 (CJ III, 919) 
STJ 26/2/1980 (BMJ 294, 273) 
STJ 9/6/1987 (BMJ 368, 485) 
STJ 25/11/1993 (Mora do Vale) 
 

 

 

 

 

 

 

3) Vícios relativos à prova 

 
r. b) Quando se verifique a falsidade de documento ou acto judicial, de 

depoimento ou das declarações de peritos, que possam em qualquer dos casos ter 

determinado a decisão a rever. A falsidade de documento ou acto judicial não é, 

todavia, fundamento de revisão se a matéria tiver sido discutida no processo em 

que foi proferida a decisão a rever  
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[RODRIGUES BASTOS] 

s. Desde a nova redacção da reforma de 1995/1996, há menor exigência no 

nexo de causalidade entre a falsidade verificada e a decisão a rever. 

 

[CARDONA FERREIRA] 

O “acto judicial” aqui referido não se confunde com a declaração ou depoimento 

que ele insira: uma coisa é o acto não ser exacto quanto ao que se passou no decurso 

do processo, outra é a testemunha ter afirmado algo falso. A alínea b) reporta-se à 

primeira destas duas situações. 

 

 

t. c) Quando se apresente documento de que a parte não tivesse 

conhecimento, ou de que não tivesse podido fazer uso, no processo em 

que foi proferida a decisão a rever e que, por si só, seja suficiente para 

modificar a decisão em sentido mais favorável à parte vencida;  

 

STJ 30/4/1997 (Miranda Gusmão) 

Não merece censura o despacho de indeferimento liminar do 

recurso de revisão quando o documento apresentado como 

fundamento do mesmo não é, de per si, suficiente para 

alterar a decisão revidenda em sentido mais favorável à 

recorrente 

Ver ainda 
 
STJ 22/5/1979 (BMJ 287, 244) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Vício relativo à decisão  
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u. f) Quando seja contrária a outra que constitua caso julgado para as partes, 

formado anteriormente. 

 

STJ 10/12/1998 (Manuel Pereira) 

Uma decisão transitada em julgado pode ser objecto de 

recurso de Revisão quando seja contrária a outra que 

constitua caso julgado entre as partes formado 

anteriormente. 

 

 

Exemplos de falta deste requisito 

> STJ 24/10/1996 (Mário Cancela) 

Não haver “na deliberação social proposta a revisão 

qualquer pronúncia em sentido contrário a uma decisão 

anterior sobre a qual se tenha formado caso julgado para as 

partes”  

 

 

 

 

10. Um documento relativo a um facto objectivamente 

superveniente pode  fundamentar revisão ao abrigo do art. 

771º/c? 

 
Não. O documento novo tem de se referir a um facto anterior ao encerramento  

da discussão da matéria de facto. 

 

STJ 28-10-93 (Figueiredo de Sousa) 

É de todo irrelevante, para efeitos do recurso de revisão, 

o documento que se refira a facto posterior ao encerramento 

da discussão na acção em que foi proferida a sentença a 

rever. 
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2.2. Prazo 

 

11. Qual é o prazo de interposição de recurso de revista? 

 

A revisão não pode ser requerida mais de cinco anos  sobre o trânsito em julgado 

da decisão, caducando então o direito de recurso (art. 772º/1). 

 

STJ 31/10/1991 (Sampaio da Silva) 

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 30 dias, contados desde que 

a parte teve conhecimento do facto que serve de base à 

revisão. 

 

 

 Além deste prazo de caducidade máximo, existe um prazo de caducidade de 60 

dias a contar  

 

� do trânsito em julgado da sentença, nos casos da alínea a) do art. 771º 

 

� “desde que a parte obteve o documento ou teve conhecimento do facto que 

serve de base à revisão “, nos restantes casos do art. 771º 

 

STJ 31/10/1991 (Sampaio da Silva) 

O facto que serve de base á revisão contemplada na alínea 

f) do artigo 771 do Código de Processo Civil consiste no 

trânsito em julgado de uma concreta decisão proferida com 

violação do princípio do contraditório por falta ou 

irregularidade da citação do demandado que não tenha tido 

qualquer intervenção activa na acção durante a pendência da 

causa. É o conhecimento desse facto que marca o princípio 

da contagem do prazo de 30 dias para a interposição do 

recurso. 
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STJ 28/11/1996 (Joaquim de Matos) 

I - Sendo o recurso de revisão interposto com base na falta 

da citação pessoal para a acção de divórcio (artigo 771 

alínea f) do CPC67), é a partir do conhecimento dessa falta 

que se conta o prazo de 30 dias do artigo 772 n. 2 desse 

Código, e não do conhecimento de que por sentença de certa 

data foi o divórcio decretado. 

 

STJ 25/11/1999 (Dionísio Correia)  

I - O prazo de 30 dias para a interposição do recurso de 

revisão com fundamento na falta de citação - por erro de 

identidade do citando - inicia-se na data em que o réu tem 

conhecimento desse facto. 

II - Tal prazo tem o seu início, pois, na data em que o réu 

soube da decisão proferida, pois, então, ficou a conhecer, 

ou em condições de conhecer, a falta de citação, através da 

consulta do processo, por si ou por mandatário 

 

 

STJ 30/4/2002 (Faria Antunes) 

O n. 2, do art. 772 do CPC, deve ser interpretado 

restritivamente de modo a que o termo a quo nele indicado 

se não aplique aos casos em que os recorrentes são vítimas 

da violação do disposto no art. 6, n.1 CEDH. 

 

 

STJ 21/9/2004 (Azevedo Ramos) 

1 Só o conhecimento efectivo do facto que serve de base à 

revisão pode relevar, para efeito da contagem do prazo de 

60 dias a que alude o art. 772, nº2, al. b) do C.P.C. 

 

Ver ainda  

RL 30/6/1983 (BMJ 336, 463) 
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12. Qual é a natureza desse prazo? 

 
[LEBRE FREITAS - RIBEIRO MENDES] 

O  art. 772/2 fixa um prazo para propor uma acção de anulação da decisão - 

verdadeira natureza do recurso de revisão. Os prazos para acções são de natureza 

material, porque são prazos de exercício de direitos. Por isso se diz serem prazos de 

caducidade 

 

 

 

 

13. Como se conta o prazo de 60 dias? 

 
Antes da reforma de 1995/1996 valia o seguinte 

 
 

Por ser um prazo material, a contagem deveria ser  deveria ser a civil  - maxime 

279 CC e ainda 328 CC, sobre a não suspensão / interrupção destes prazos. 

 
STJ 29/10/1996 (César Marques) 

I - O prazo de 30 dias [agora 60 dias] a que alude o artigo 

772 n. 2 do CPC67 é de caducidade e na sua contagem não se 

aplica o artigo 144 n. 3 (artigo 144 n. 4 do mesmo Código). 

 

 

 Lembre-se que esse art. 144º/4 dizia que o “disposto no número anterior [ou 

seja, a contagem processual] não se aplica aos prazos de propositura das acções". 

 

 

Actualmente vale o seguinte 
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Vale o art. 144º/4:" Os prazos para a propositura de acções previstos neste 

Código seguem os regimes dos números anteriores". Portanto, vale o regime dos nºs 1 

a 3 do art. 144º. 

 

 

 

 

 

14. O recorrente tem o ónus da demonstração da tempestividade do 

recurso? 

 

 Não, por força do art. 343º/2 CC, a contrario.  

 

STJ 31/10/1991 (Sampaio da Silva) 

Até ao trânsito em julgado de uma decisão, o demandado que 

tenha conhecimento daquela pode arguir a falta de citação a 

todo tempo, desde que a argua no acto da sua primeira 

intervenção no processo. O autor não é admitido fazer prova 

de que o demandado já podia tê-la arguido há mais tempo. 

 

 

 

 

15. Quem tem o ónus da demonstração da intempestividade do 

recurso? 

 

 O recorrido, por força do art. 343º/2 CC.  

 

STJ 28/11/1996 (Joaquim de Matos) 

II - Nas acções que devam ser propostas dentro de certo 

prazo a contar da data em que o autor teve conhecimento de 

determinado facto, cabe aos réus a prova de o prazo ter já 

decorrido, salvo se outra for a solução especialmente 

consagrada na lei (artigo 343 n. 2 do CCIV66). 
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III - O artigo 343 n. 2 do CCIV66 citado deve aplicar-se 

por analogia ou por interpretação extensiva ao prazo de 

interposição do recurso de revisão fixado no artigo 772 n. 

2 do CPC67. 

 

Ainda, sobre o ónus da prova do decurso do prazo de 

caducidade 

RL 9/5/1975 (BMJ 248, 463) 

RL 30/6/1983 (BMJ 336, 463) 

 

 

 

 

16. Quid juris se ao fim de 5 anos a acção ainda estiver pendente? 

 

 

Vale o art. 772º/3:  

 

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. 

 

 

 

 

STJ 11/4/1969 (BMJ 186, 215) 

RC 20/6/1989 (BMJ 388, 615) 

Não pode o recorrente ser prejudicado com uma demora que, 

talvez, lhe não seja imputável 
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17. Estes prazos suspendem-se ou interrompem-se? 

 
 [PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA + PALMA CARLOS] 

Sendo prazos de caducidade, não se suspendem ou interrompem, 

nomeadamente pela propositura da acção prevista nas alíneas a), b), e d) do art. 771º - 

é o que resulta dos arts. 328º e ss. CC  

 

Ver 

STJ 11/4/1969 (BMJ 186, 215) 

RP 24/2/1994 (CJ XIX/1, 244): não ocorre caducidade do 

direito de interpor revisão da sentença homologatória de 

transacção, se esta for nula 

 
 

 

 

2.3. Tribunal competente 

 

 

18. Qual é o tribunal competente para julgar a revisão? 

 

Segundo o art. 772º, nº 1, “o recurso é interposto no tribunal onde estiver o 

processo em que foi proferida a decisão a rever, mas é dirigido ao tribunal que a 

proferiu”. Portanto, tanto os tribunais de 1ª instância quanto os tribunais superiores têm 

competência para conhecer do recurso de revisão. 

 

 

 
 

19. Qual é o tribunal competente quando o tribunal superior 

confirme a sentença a quo? 

 



 233 

Como entender-se aqui “tribunal que a proferiu”, quando foi o tribunal recorrido 

que a proferiu e a Relação ou o Supremo a confirma, apenas?  

[Esta questão é uma manifestação de outra já antes tratada: quando o tribunal ad quem 

se limita a confirmar a decisão recorrida - quer em substituição quer em cassação - qual é a 

decisão que constitui caso julgado? A decisão do tribunal a quo ? O acórdão confirmatório do 

tribunal ad quem ? Relembremos que CASTRO MENDES, afirma que a fonte do caso julgado e 

da exequibilidade é a decisão a quo confirmada , enquanto ARMINDO RIBEIRO MENDES 

sustenta que não há fundamento bastante para tal posição, nem se vê que interesses poderiam, 

no caso especial do recurso de revisão, impor que se tivesse de considerar a decisão confirmada 

como especialmente impugnada.] 

 

 

[CASTRO MENDES] 

Será competente o tribunal a quo 

 

Neste sentido 

RL 6/7/1989 (BMJ 389, 639) 

 
 

 

[RIBEIRO MENDES] 

É o tribunal superior o competente para conhecer do recurso. 

 

Neste sentido 

STJ 1/7/1968 (BMJ 189, 214) 

 

  

[AMÂNCIO FERREIRA] 

Deve-se fazer uma interpretação restritiva da 2.a parte do nº 1 do art. 772.°/1. 

2ª parte: o recurso deve ser dirigido ao tribunal onde foi cometida a anomalia ou 

aconteceu a omissão que suporta o fundamento da revisão. 

Tal depende do fundamento invocado. Assim, o pedido de revisão pode 

 

I. Alínea a) � ser dirigido quer ao tribunal de 1ª instância, quer à Relação, 

quer ao Supremo, consoante a actividade dolosa proceda de um juiz de 

direito, de um desembargador ou de um conselheiro. 
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II. Alínea b) 

 

a. falsidades de documento e de acto judicial �  qualquer um dos 

três tribunais da hierarquia judicial 

[“em qualquer um deles poder ter sido apresentado o documento 

considerado falso e praticado o acto judicial também assim julgado”] 

 

b. falsidades de depoimento e das declarações de peritos � 

“nunca pode ser dirigido ao Supremo, por este não apreciar 

matéria de facto, e mesmo à Relação somente se os depoi-

mentos e as declarações de peritos falsos tiverem sido 

prestados perante ela, aquando da renovação dos meios de 

prova, ao abrigo da faculdade conferida pelo nº 3 do art. 712º” 

 

III. Alíneas c), e) e f) �  ser dirigido ao tribunal de 1ª instância, indepen-

dentemente de a decisão por ele proferida ter subido aos tribunais 

superiores pela via de qualquer recurso ordinário 

[“Com efeito, os documentos destinados a fazer a prova dos fundamentos da 

acção e da defesa devem ser apresentados, em regra, em 1." instância (art. 

523.°), a falta ou a nulidade da citação do réu só ocorrem em 1ª instância e é 

também nesta que, em primeira mão, se deve apreciar a excepção de caso 

julgado [arts. 510.°, nº 1, alínea a), e 660.°, nº 1”]. 

 

 

 

 

IV. Alínea d) do art. 771º � ser dirigidos ao tribunal de l .a instância, à 

Relação ou ao Supremo, consoante o tribunal que homologou a 

confissão, desistência ou transacção, consideradas nulas ou anuláveis. 

 

 

 

2.4. Tramitação 

 

 

20. O que é a fase rescidente e a fase rescisória? 
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A marcha acha-se regulada nos arts. 773º a 777º, repartindo-se, normalmente 

por duas fases: rescindente e rescisória.  

 

� Na fase rescidente, o tribunal aprecia os fundamentos do recurso, de 

modo a poder decidir se a decisão já transitada em julgado deve ou não 

ser rescindida. Portanto, o seu objectivo é  revogar a decisão. 

 

� Na fase rescisória, uma vez considerado procedente o recurso, e, 

portanto, destruída a decisão objecto do recurso, vai-se retomar, em 

princípio, o processo, de forma a obter-se uma decisão que substitua a 

rescindida. Aqui, ocorre uma renovação da instância, segundo a maioria 

da doutrina.  O seu objectivo é  produzir uma nova decisão em 

substituição da decisão revogada. 

 

No caso do fundamento da alínea g) do art. 771º pode dizer-se que só há fase 

rescidente (cf., art. 675º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Como é a tramitação da fase rescidente? 

 
 
 
 

 

                                    FASE RESCIDENTE: objectivo – revogar a decisão  
  
  
1. Interposição 
 

a. Requerimento de revisão 
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1. dirigido ao tribunal que proferiu a decisão a rever (772º/1) 
b. pagamento da taxa de justiça 
c. entrega na secretaria do tribunal onde o processo se encontra, vindo 
a correr em apenso 

 
 
2. Remessa para o tribunal competente 
 
Eventual: tem lugar se o tribunal a que se dirige o recurso não for o mesmo onde 
está o recurso  (arts. 772º, nº 1, e 774º, nº 1) 
 
 
3. Despacho liminar  
 

� REJEIÇÃO � agravo 
 
� ADMISSÃO 

 
4. Notificação do recorrido para responder (774º/3) 
 
5. Resposta do recorrido no prazo de 10 dias (775º/1-2) 
 
6. Diligências probatórias indispensáveis (alíneas a), c), e) e f)) 
 
                                            OU  
 
            Termos do processo sumário (alíneas b) e d)) 
 
     Se o recurso tiver sido dirigido a algum tribunal superior, pode este requisitar as diligências,   
     que se mostrem necessárias, ao tribunal de 1ª instância donde o processo subiu. 
 
7. Decisão sobre o fundamento da revisão 

 
� IMPROCEDÊNCIA o recurso finda 
� PROCEDÊNCIA 
 
    � fundamento da al. f): o recurso finda 
 
    � restantes fundamentos: assegura-se a continuação ou seguimento do  
          recurso para a  FASE RESCISÓRIA 
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STJ 7/4/2005 (Fernandes Magalhães) 

I - O requerimento de interposição do recurso de revisão é 

submetido a exame preliminar, porquanto pode haver razão 

para ser logo indeferido. 

II - O recurso de revisão deve ser indeferido por 

intempestividade, por ilegitimidade, por o requerimento não 

estar deduzido ou instruído nos termos do art.º 773º C.P.C. 

e quando se reconheça logo que não há motivo para a 

revisão. 

 

 

 

 
 

22. Qual é o efeito da interposição do recurso? 

 

 

Este recurso tem efeito meramente devolutivo ou, melhor, não suspensivo – cf. 

art. 774º, nº 4.  

 

[TEIXEIRA DE SOUSA] 

Os recursos extraordinários não produzem efeito devolutivo já que são dirigidos 

ao próprio tribunal que deu a decisão. 

 

Contudo, se estiver pendente ou for promovida a execução da sentença, não 

pode o exequente ou qualquer credor ser pago em dinheiro ou em quaisquer bens 

sem prestar caução (art. 777º). 

 

STJ 28/05/87 (Frederico Baptista) 

Interposto recurso de revisão, a execução em curso é 

suspensa até que o exequente preste caução a qual se 

destina a garantir ao executado, caso proceda aquele 

recurso, o "statu quo ante", não tendo a natureza de 

garantir o pagamento de qualquer indemnização. 
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23. Qual é a tramitação da fase rescisória? 

 

               FASE RESCISÓRIA (775º): objectivo – obter uma decisão 

substitutiva  

 

���� Fundamento: alínea a) (prevaricação, concussão, peita ou suborno)  

proferir-se-á nova decisão, procedendo-se às diligências absolutamente 

indispensáveis e dando-se a cada uma das partes o prazo de 20 dias para alegar 

por escrito” 

 

���� Fundamento: alínea b) (falsificação de documentos, acto judicial, 

depoimentos ou declarações)  

ordenar-se-á que se sigam os termos necessários para a causa ser novamente 

instruída e julgada, aproveitando-se a parte do processo que o fundamento da 

revisão tenha prejudicado 

 

���� Fundamento: alínea c) (apresentação de novos documentos) 

    proferir-se-á nova decisão, procedendo-se às diligências absolutamente 

indispensáveis e dando-se a cada uma das partes o prazo de 20 dias para alegar 

por escrito” 

 

���� Fundamento: alínea d) (negócio processual declarado nulo ou anulável) 

ordenar-se-á que se sigam os termos necessários para a causa ser novamente 

instruída e julgada, aproveitando-se a parte do processo que o fundamento da 

revisão tenha prejudicado 
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���� Fundamento: alínea e) (falta de citação), 

anular-se-ão os termos do processo posteriores à citação do réu ou ao momento 

em que devia ser feita e ordenar-se-á que o réu seja citado para a causa 

 
 

 

[RIBEIRO MENDES] 

No caso dos fundamentos das alíneas a) e c) as alegações, pelas funções que 

desempenham, devem aproximar-se das previstas no art. 657º, mais do que das 

previstas genericamente no art. 690º. 

  

 

 
 
 

24. Como se podem impugnar as decisões proferidas no recurso de 

revisão? 

 
 
 Vale o art. 772º, nº 4:  as decisões proferidas no processo de revisão podem ser 

impugnadas através de recursos a que estariam originariamente sujeitas no decurso da 

acção em que foi proferida a decisão revidenda.  

Não relevam, por isso, as subsequentes alterações das alçadas 
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CAPÍTULO III. OPOSIÇÃO DE TERCEIRO  

 

 

 

3.1. Objecto 

 

 

25. A que decisões é que se pode opor um terceiro? 

 

 O objecto deste recurso é uma decisão final. Deste modo não há oposição de 

terceiro de decisões interlocutórias. 

 

STJ 28-05-81 (Rodrigues Bastos) 

O recurso extraordinário de oposição de terceiro depende da 

verificação dos seguintes requisitos: a) que a sentença que 

se impugna tenha transitado em julgado (...) 

 

 

 
 

26. Quais são os fundamentos da oposição de terceiro? 

 

O fundamento é o litígio assentar em acto simulado das partes sem que o 

tribunal não tenha feito uso do poder que lhe confere o artigo 665º, por se não ter 

apercebido da fraude (art. 778º/1) 

 

 

STJ 30/1/1997 (Roger Lopes) 

(...)a declaração de nulidade da sentença homologatória 

atrás referida, com fundamento em simulação processual, só 

pode ser obtida mediante o recurso de oposição de terceiro 

e após o trânsito em julgado da sentença proferida em acção 
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de simulação, tudo com observância dos prazos dos ns. 1 e 2 

do artigo 780 do Código de Processo Civil. 

 
 

 

  Este fundamento pode-se decompor em dois requisitos 

 

 
 

1) Simulação processual  

 

 
[RIBEIRO MENDES] 

Actividade simulatória bilateral das partes conluiadas de um processo, isto é, 

divergência intencional entre a vontade das partes e a sua declaração, com o intuito de 

enganar, baseada num acordo de vontade, pactum simulationis ou concilium fraudis. 

 

[RODRIGUES BASTOS] 

“A hipótese básica que se prevê é (...) as partes usam do processo, não com o fim 

normal de resolver o lítigio, mas, concertadamente, para obterem um resultado diferente 

do resultado aparente do processo. Se o tribunal se apercebe deste vício na pendência 

da causa, obsta à prossecução do objectivo anormal visado pelas partes, mediante a 

aplicação da faculdade legal que lhe é conferida por aquele preceito (o art. 665º); se não 

se apercebe, e a decisão transita em julgado, podem os terceiros prejudicados pela 

simulação processual usar, então deste recurso extraordinário”.   

 

 

 
STJ 28-05-81 (Rodrigues Bastos) 

O recurso extraordinário de oposição de terceiro depende da 

verificação dos seguintes requisitos: (...) b) que o 

processo encubra uma simulação processual bilateral já 

reconhecida, em acção previamente intentada para esse 

efeito, por sentença com trânsito em julgado 

 
STJ 24-01-2002 (Afonso de Melo) 
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2. O autor pode intentar acção de simulação processual - 

visando o art. 665 e 780, do CPC, para obter sentença que 

irá instruir o recurso extraordinário de oposição de 

terceiro - , relativamente a processo especial de 

recuperação de empresa requerido pela ré, onde já 

homologada judicialmente deliberação da assembleia dos 

credores nos termos do art. 56, n. 1 do CPEREF. 

3. Essa acção é diferente da de anulação prevista no art. 

72 do CPEREF quanto à concordata, aplicável às providências 

de reestruturação financeira (art. 96º do mesmo artigo). 

 

RL 23/2/2004 (CJ XXIX/2, 96) 

Há simulação se as partes, para evitarem uma acção de 

execução específica a instaurar por terceiro, combinam a 

outorga de um contrato-promessa e actuaram de forma a 

fazerem crer a existência de um direito e do correspondente 

litígio emergente de tal contrato, dando origem a uma acção 

judicial 

 
 

 

 

2) Nexo de causalidade entre simulação e prejuízo 

 

 
[RIBEIRO MENDES] 

 Exemplo 1: uma pessoa deixa-se condenar em acção proposta por um amigo, não 

existindo direito de crédito invocado, para permitir a transferência para este do resultado da 

condenação (com o fito de o beneficiar por doação, ofendendo a legítima de um herdeiro, de pôr 

certos valores a recato de uma execução ou da declaração de falência ou de insolvência). 

 

 Exemplo 2: uma pessoa propõe uma acção de investigação da paternidade sem que haja 

verdadeira invocação de uma relação de paternidade, mas só para prejudicar outros sucessíveis 

legitimários ou para conseguir a sucessão na posição contratual de arrendatário (cfr., art. 1111º 

CC). 
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 Exemplo 3: um cônjuge combina com o outro intentar uma acção de divórcio para por 

termo à comunhão conjugal e, através desse meio, diminuir a garantia patrimonial face aos 

credores. 

 

[RODRIGUES BASTOS] 

Sobre a relação entre a simulação processual, o prejuízo e a dispensa de 

intuito de prejudicar (animus nocendi). 

 

STJ 28/5/1981 (Rodrigues Bastos  

O recurso extraordinário de oposição de terceiro depende da 

verificação dos seguintes requisitos: (...) b) que a 

decisão lhe cause prejuízo. 

 

 

 
 

27. Quem tem legitimidade para recorrer? 

 

Tem legitimidade para recorrer o terceiro prejudicado pela decisão assente na 

simulação, incluindo o Ministério Público art. 3º/1, m) LOMP.  

 

 
STJ 28-05-81 (Rodrigues Bastos) 

O recurso extraordinário de oposição de terceiro depende da 

verificação dos seguintes requisitos: (...) c) que o 

recorrente tenha a posição de terceiro;  

 

É ainda considerado como terceiro “o incapaz que haja intervindo no processo 

como parte, mas por intermédio de representante legal” (art. 778º/3). 

 

 

Nos exemplos atrás dados os terceiros com legitimidade para recorrer são 

respectivamente o herdeiro prejudicado, os sucessíveis e o senhorio, e os credores. 

 
 

 
 Legislação 
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Lei nº 47/86, de 15 de Outubro (Estatuto do Ministério Público) 

 
 

 

3.2. Prazo 

 

 

28. Qual é o prazo para o terceiro intentar a acção declarativa? 

 

 A acção declarativa de simulação tem de ser intentada “dentro dos cinco 

anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença recorrida; e, se estiver parada 

durante mais de três meses por culpa do autor, continuará a contar-se o prazo já 

decorrido até à propositura da acção “ (art. 780º, nº 2). No caso especial do nº 3 do art. 

778º, o prazo de proposição da acção de simulação “não findará antes de decorrido 

um ano sobre a aquisição da capacidade por parte do incapaz ou sobre a mudança do 

seu representante legal (cfr., disposição paralela no art. 125º, nº 1, al. b) CC).  

 

 

 
 

29. Como se computa o prazo do art. 780º/2? 

 

 

STJ 22/1/1985 (Santos Carvalho) 

No artigo 780 n. 2 do CÓdigo de Processo Civil não se 

formula qualquer excepção a regra de que o prazo da 

caducidade começa a correr no momento em que o direito 

puder legalmente ser exercido (artigo 329 do Código Civil) 

mas estoutra regra: no caso de o direito já estar em 

condições de poder legalmente ser exercido o momento do 

inicio do prazo de cinco anos para a acção de simulação ser 
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intentada coincide com o transito em julgado da sentença 

recorrida. 

 

 
 

30. Qual é o prazo para o terceiro se opor? 

 

O recurso, em si mesmo, tem de ser interposto “nos três meses seguintes ao 

trânsito em julgado da decisão final da acção declarativa” (art. 780º, nº 1). 

 
 

 

 

3.3. Tribunal competente 

 
 

31. Qual é o tribunal competente para julgar a oposição de terceiro? 

 

O recurso é dirigido ao tribunal que proferiu a decisão, embora o requerimento 

seja entregue no tribunal onde esteja o processo, quer esteja arquivado ou não (art. 

778º, nº 2).  

 

 

 
 

32. Qual é o tribunal competente quando o tribunal superior 

confirme a sentença a quo? 

 

Como entender-se aqui “tribunal que a proferiu”, quando foi o tribunal recorrido 

que a proferiu e a Relação ou o Supremo a confirma, apenas?  

Vale também aqui o resultado de igual  discussão atrás explanada em sede de 

recurso de revisão. Relembramos que  

 

[CASTRO MENDES] 

defende que será competente o tribunal a quo  
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[RIBEIRO MENDES]  

Entende que é o tribunal superior o competente para conhecer do recurso. 

 
 [AMÂNCIO FERREIRA] 

“Deve também aqui proceder-se a uma interpretação restritiva da l .* parte do n." 2 do 

art. 778.°, de forma a entender-se que o recurso deve ser dirigido ao tribunal perante 

o qual se desenvolveu o artifício fraudulento e que não usou logo da faculdade 

prevista pelo art. 665.°, [que também vale nos tribunais superiores] como devia, por 

daquele artifício se não ter apercebido”. 

 

� se a simulação ocorrer no decurso da causa perante o tribunal de 1ª 

instância, será este o tribunal competente para o recurso; 

� se a simulação ocorrer nos tribunais superiores, o julgamento da 1ª  

instância mantém-se intocável, e  o recurso deve ser interposto perante 

os tribunais superiores. 

 

 

 

3.4. Tramitação 

 

 

33. O que é a acção de anulação por simulação e a fase rescisória? 

 
No Código de 1939 estavam fundidas no procedimento de recurso a chamada 

acção declaratória de simulação e o próprio recurso extraordinário (cfr., art. 780º CPC 

39). 

Contudo, desde a revisão de 1961 que os dois momentos estão separados um 

do outro 

 

� Fase rescindente =   é acção de simulção (cf. art. 779º/1)  cujo objecto é 

o pedido de anulação da decisão tendo por causa de pedir a  simulação, 

onde esta seja alegada, provada e tida como procedente. 

 

STJ 26-10-99 (Pais de Sousa) 
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O recurso extraordinário de oposição de terceiro 

tem de ser precedido de uma acção de processo comum 

onde se demonstre a simulação, pelo que a prova 

desta não se faz no recurso, mas numa acção comum a 

decidir com trânsito anteriormente ao recurso. 

 

Neste sentido 

STJ 28/5/1981 (BMJ 307, 213): a acção de simulação funciona 

como base do juízo rescindente 

 

 
STJ 28-05-81 (Rodrigues Bastos) 

O recurso extraordinário de oposição de terceiro depende da 

verificação dos seguintes requisitos: (...) b) que o 

processo encubra uma simulação processual bilateral já 

reconhecida, em acção previamente intentada para esse 

efeito, por sentença com trânsito em julgado 

 
 

� Fase rescisória = oposição de terceiro: inicia-se na mesma sentença em 

que reconhece a simulação processual, pois ela deverá instruir 

necessariamente o requerimento de revisão da sentença anulada, 

consubstanciando a oposição de terceiro  (art. 779º, nº 1).  

  

 

 
34. Como é a tramitação da oposição de terceiro em tribunal de 1ª 

instância? 

 
A tramitação varia consoante o recurso seja dirigido ao tribunal de 1º instância 

(art. 781º) ou a um tribunal superior (art. 782º). 
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                                    OPOSIÇÃO DE TERCEIRO em 1ª instância 

  

1. Interposição 

 

a. Requerimento de oposição de terceiro 

1. dirigido ao tribunal que proferiu a decisão a substituir (778º/2) 

2. instruído com certidão da sentença transitada em julgado que 

declare que “a decisão recorrida resultou de simulação 

processual e envolve prejuízo para terceiro” (779º/ 1) 

3. Quando o recorrente não tenha intervindo na acção, é 

admitido a provar o seu prejuízo no próprio recurso (779º/2) 

b. pagamento da taxa de justiça 

c. entrega na secretaria do tribunal onde o processo se encontra, vindo 

a correr em apenso 

 

2. Despacho liminar 

 

� REJEIÇÃO � agravo 

 

� ADMISSÃO 

 

3. Remessa para o tribunal competente 

 

4. Notificação do recorrido para responder (781º/1) 

 

5. Resposta do recorrido no prazo de 20 dias (781º/1) 

 

6. Diligências probatórias 
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7. Alegações no prazo de 20 dias 

 
8. Decisão sobre o fundamento da oposição 

 
� IMPROCEDÊNCIA o recurso finda 
� PROCEDÊNCIA 
 
    � juízo de rescisão 
 
 
    � substituição da decisão 
 
 

 
 

 

 

Sobre a instrução do requerimento com a certidão da 

sentença de simulação 

 

STJ 28/5/1981 (BMJ 307, 213) 

 

 

 
 

 

 
35. Como é a tramitação da oposição de terceiro em tribunal 

superior? 

 
 
 

 
 

                           OPOSIÇÃO DE TERCEIRO em tribunal superior 
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1.  Interposição 

 

a. Requerimento de oposição de terceiro 

1. dirigido ao tribunal que proferiu a decisão a substituir (778º/2) 

2. instruído com certidão da sentença transitada em julgado que 

declare que “a decisão recorrida resultou de simulação 

processual e envolve prejuízo para terceiro” (779º/ 1) 

3. Quando o recorrente não tenha intervindo na acção, é 

admitido a provar o seu prejuízo no próprio recurso (779º/2) 

b. pagamento da taxa de justiça 

c. entrega na secretaria do tribunal onde o processo se encontra, vindo 

a correr em apenso 

 

1. Despacho liminar  

 

� REJEIÇÃO � agravo 

 

� ADMISSÃO 

2. Remessa para o tribunal competente 

 

Eventual: tem lugar se o tribunal a que se dirige o recurso não for o mesmo onde 

está o recurso  

 

3. Tramitação como recurso de agravo na medida em que não contrarie o 

disposto no artigo (782º/1) ou seja 

 

• Resposta do recorrido no prazo de 20 dias (781º/1) 

• Diligências probatórias que se tornem necessárias e não possam ter lugar 
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naqueles tribunais são requisitadas ao tribunal de 1ª instância donde o processo 

subiu. (782º/1) 

• Alegações no prazo de 20 dias 

 
4. Decisão sobre o fundamento da oposição 

 
� IMPROCEDÊNCIA o recurso finda 
� PROCEDÊNCIA 
 
    � juízo de rescisão 
 
 
    � substituição da decisão 
 
 
 

 
 

 
 

36. Qual é o efeito da interposição do recurso? 

 

Este recurso tem efeito meramente devolutivo ou, melhor, não suspensivo – cf. 

art. 781º, nº 3.  

Contudo, penso que se pode aplicar por analogia o art. 777º: se estiver 

pendente ou for promovida a execução da sentença, não pode o exequente ou 

qualquer credor ser pago em dinheiro ou em quaisquer bens sem prestar caução nos 

termos o que aliás já decorre directamente do art. 47º/3. 

 

[TEIXEIRA DE SOUSA] 

Os recursos extraordinários não produzem efeito devolutivo já que são dirigidos 

ao próprio tribunal que deu a decisão. 
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37. Como se podem impugnar as decisões proferidas no recurso de 

oposição de terceiro? 

 
 
 Vale por analogia o art. 772º, nº 4?  Se for assim as decisões proferidas no 

processo de revisão podem ser impugnadas através de recursos a que estariam 

originariamente sujeitas no decurso da acção em que foi proferida a decisão revidenda.  

Não relevam, por isso, as subsequentes alterações das alçadas 
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5. PARTE. RECURSO PARA O TRIBUNAL DE CONFLITOS. RECURSO PARA O 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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CAPÍTULO I. RECURSO PARA O TRIBUNAL DE CONFLITOS 

 

 

§14º Objecto e competência 

 

 

38. Quando é que há conflito de jurisdição ou conflito de 

competências? 

 

Vale aqui o art. 115º 

 

v. 1. Há conflito de jurisdição quando duas ou mais 

autoridades, pertencentes a diversas actividades do 

Estado, ou dois ou mais tribunais, integrados em ordens 

jurisdicionais diferentes, se arrogam ou declinam o 

poder de conhecer da mesma questão: o conflito diz-se 

positivo no primeiro caso e negativo no segundo.  

w. 2. Há conflito, positivo ou negativo, de competência 

quando dois ou mais tribunais da mesma ordem 

jurisdicional se consideram competentes ou incompetentes 

para conhecer da mesma questão.  

x. 3. Não há conflito enquanto forem susceptíveis de 

recurso as decisões proferidas sobre a competência. 

 

 

 

39. Nos conflitos de jurisdição qual é o tribunal competente? 

 

Os conflitos de jurisdição são resolvidos pelo Supremo Tribunal de 

Justiça ou pelo Tribunal dos Conflitos, conforme os casos (art. 116º/1) 
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 Tribunal de Conflitos vê a sua competência limitada a dois tipos de conflitos 

de jurisdição:  entre as autoridades administrativas e os tribunais 

administrativos, e, entre estes últimos e os tribunais judiciais.  

 
 

 

40. Nos conflitos de competência qual é o tribunal  competente? 

 

A) REGRA: Os conflitos de competência, são solucionados pelo tribunal de menor 

categoria que exerça jurisdição sobre as autoridades em conflito — art. 116º/1. 

 

B) REGRA ESPECIAL: Os conflitos de competência absoluta, são solucionados 

pelo Supremo — art. 107º/1 . 

 

Se  tribunal da Relação decidir, em via de recurso, que um 

tribunal é incompetente, em razão da matéria ou da hierarquia, 

para conhecer de certa causa, há-de o Supremo Tribunal de 

Justiça, no recurso que vier a ser interposto, decidir qual o 

tribunal competente. 

 

c) EXCEPÇÃO À REGRA ESPECIAL:  quando  a Relação tiver julgado incompetente o 

tribunal judicial por a causa pertencer ao âmbito da jurisdição administrativa e fiscal, o 

recurso destinado a fixar o tribunal competente é interposto para o Tribunal dos 

Conflitos — art. 107º/2 

 

 [RIBEIRO MENDES] 

 

y.      Neste caso, é ouvido o Ministério Público e no tribunal que for declarado 

competente não pode voltar a suscitar-se a questão da competência.  

Contudo, se a mesma acção já estiver pendente noutro tribunal segue-se, 

novamente o regime dos conflitos que dos arts. 115º e ss. 

 

 
STJ 16/12/1987 (Licínio Caseiro) 

Tendo a Relação julgado incompetente o tribunal civil por a 

causa pertencer ao contencioso administrativo, o recurso 
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destinado a fixar o tribunal competente deve ser interposto 

para o tribunal de conflitos, nos termos do artigo 107, n. 

2, do Código de Processo Civil. 

 

STJ 23/3/1994 (Dias Simão) 

Se a Relação tiver julgado incompetente o tribunal cível 

por a causa pertencer ao contencioso administrativo, o 

recurso destinado a fixar o tribunal competente será 

interposto para o Tribunal de Conflitos (artigo 107, n. 2 

do Código do Processo Civil). 

 

STJ 17/5/1995 (Correia de Sousa) 

Nos termos do artigo 107, n. 2 do Código do Processo Civil, 

se a Relação tiver julgado incompetente o tribunal civil 

por a causa pertencer ao contencioso administrativo, o 

recurso destinado a fixar o tribunal competente será 

interposto para o tribunal de conflitos. 

 

STJ 5/2/1998 (Sousa Lamas) 

I - O facto de o relator considerar o tribunal competente, 

para conhecer do recurso não impede que a conferência venha 

a decidir em sentido contrário, abstendo-se da dele 

conhecer. 

II - É o caso de recurso, para o STJ em vez de para o 

Tribunal de Conflitos, do acórdão da Relação que se julgou 

incompetente, a pretexto de a questão caber à jurisdição 

administrativa. 

 

  

 

 

41. O que é o Tribunal de Conflitos? 

 

[RIBEIRO MENDES] 
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O Tribunal de Conflitos é um órgão jurisdicional de reunião eventual, composto 

por juizes de diferentes ordens jurisdicionais cuja competência principal é decidir qual de 

duas ordens jurisdicionais é competente para julgar determinado litígio.  

 Foi criado pelo Decreto nº 23 185, de 27 de Fevereiro de 1930, remodelado pelo 

Decreto nº 23 185, de 30 de Outubro de 1933,  e está previsto no art. 29º, nº 1, al. d) 

LOTJ.  

Em concreto, integram-no três juizes conselheiros do Supremo Tribunal de 

Justiça, três do Supremo Tribunal Administrativo e um presidente, precisamente o 

presidente deste último tribunal (art. 17º do Decreto nº 23 185, de 30 de Outubro de 

1933).  

 

 

 

 

§14º Procedimento 

 

 

 

42. Qual é o processo a seguir em julgamento de conflitos? 

 

 

z. Importa distinguir 

 

� julgamento pelo Tribunal dos Conflitos é o estabelecido na respectiva 

legislação 

 

�  julgamento em  tribunais comuns, observar-se-á o disposto nos artigos 117º 

ss. 

 

 

 

43. Qual é o processo a seguir em julgamento de conflitos em 

tribunais comuns? 
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� Pedido de resolução do conflito 

aa. A decisão do conflito pode ser solicitada por qualquer das partes ou pelo 

Ministério Público, mediante requerimento em que se especifiquem os 

factos que o exprimem.  

bb. Ao requerimento, que é dirigido ao presidente do tribunal competente para 

resolver o conflito e apresentado na secretaria desse tribunal, juntar-se-ão 

os documentos necessários e nele se indicarão as testemunhas.  

 

� Indeferimento liminar ou notificação para a resposta 

cc. Se o juiz ou relator entender que não há conflito, indefere imediatamente o 

requerimento. No caso contrário, manda notificar as autoridades em conflito 

para que suspendam o andamento dos respectivos processos, quando o 

conflito seja positivo, e para que respondam dentro do prazo que for 

designado.  

dd. A notificação das autoridades é feita pelo correio, em carta registada. O 

prazo para a resposta começa a contar-se cinco dias depois de expedida a 

carta, ou finda a dilação fixada pelo juiz ou relator quando a carta for 

expedida para fora do continente ou da ilha em que se processa o conflito.  

 

� Resposta 

ee. As autoridades em conflito responderão em ofício, confiado ao registo do 

correio, podendo juntar quaisquer certidões do processo.  

ff. Considera-se apresentada em tempo a resposta que for entregue na 

estação postal respectiva dentro do prazo fixado.  

 

� Produção de prova e termos posteriores 

gg. Recebida a resposta ou depois de se verificar que já não pode ser aceita, 

segue-se a produção da prova testemunhal, se tiver sido oferecida, faculta-

se o processo aos advogados constituídos, para alegarem por escrito, dá-

se vista ao Ministério Público e, por fim, decide-se.  

hh. Se o conflito houver de ser resolvido pela Relação ou pelo Supremo, a 

prova testemunhal é produzida, por meio de carta, na comarca em que se 

localiza o facto que se pretende averiguar; e, finda a vista e o exame, é o 

conflito julgado como o agravo.  
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CAPÍTULO II. RECURSO PARA O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

§14º Objecto 

 

 

 
1. Recurso de constitucionalidade 

 

 

1.1. Justificação 

 

 

44. Qual é a justificação do recurso de constitucionalidade dentro 

do modelo vigente de fiscalização da Constituição? 

 
[RIBEIRO MENDES]  

 Embora o Tribunal Constitucional seja aquele a que compete “especificamente 

administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional” (art. 223º CRP) e 

que “exerce a sua jurisdição no âmbito de toda a ordem jurídica portuguesa” (art. 1º 

LCT, Lei nº 28/82, de 15 de Novembro, alterada pela Lei Orgânica nº 85/89, de 7 de 

Setembro), todos os outros tribunais são órgãos de justiça constitucional, qualquer que 

seja a ordem a que pertençam (judicial, administrativa e fiscal, militar, etc.). 

Sempre que um tribunal depare com uma norma inconstitucional que seria 

em princípio aplicável ao litígio de que aquele se ocupa, está obrigado a recusar a 

aplicação dessa norma — e não a sustar o processo. 

É um princípio, que vem desde as Constituições anteriores (cfr., o art. 207º 

CRP), segundo o qual todos os tribunais podem e devem 

 

� verificar a conformidade constitucional das normas aplicáveis ao litígio 

 

� recusar a aplicação das mesmas, caso concluam pela sua 

inconstitucionalidade.  
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[GOMES CANOTILHO] 

 O fundamento reside no seguinte: sendo os tribunais “os órgãos de soberania 

com competência para administrar a justiça em nome do povo” (art. 205º, nº 1 CRP), 

independentes e sujeitos à lei (art. 206º CRP), impõe-lhes a Constituição que não 

possam, nos feitos submetidos a julgamento, “aplicar normas que infrinjam o disposto na 

Constituição ou os princípios nela consignados” (art. 207º).  

As normas contrárias àquela ou a estes estão afectadas do vício da 

inconstitucionalidade (art. 277º, nº 1 CRP)  

 

Esta questão pode ser levantada pelas partes ou  oficiosamente. É da decisão  

que o tribunal vier a proferir cabe recurso para o TC – fiscalização concreta da 

constitucionalidade. 

 

 

 

 

1.2. Objecto 

 

 

45. Qual é o objecto do recurso de constitucionalidade? 

 

[POSIÇÃO PESSOAL] 

Diríamos terem um objecto mediato e um objecto imediato 

 

Objecto imediato 

[GOMES CANOTILHO] 
Os recursos de constitucionalidade têm por objecto “parte” ou “segmento” da  

decisão em que o juiz a quo recusou a aplicação de uma norma por motivo de 

inconstitucionalidade ou que aplicou uma norma cuja constitucionalidade foi impugnada”  

 

STJ 30/1/1990 (Menéres Pimentel) 

Pode-se atacar uma decisão judicial, recorrendo dela para o 

Tribunal Constitucional, se ela aplicou uma norma acusada 
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de inconstitucional ou se deixou de aplicar uma norma por 

motivo de inconstitucionalidade. Mas não se pode impugnar 

junto do Tribunal Constitucional uma decisão judicial por 

ela mesma ofender por qualquer motivo a Constituição. 

 

STJ 7/3/1990 (Vasco Tinoco) 

I - Não deve ser recebido recurso para o Tribunal 

Constitucional quando não esta em causa decisão onde se 

tenha aplicado norma cuja constitucionalidade haja sido 

suscitada durante o processo. 

II - A questão da constitucionalidade tem de levantar-se 

antes de esgotado o poder jurisdicional do Tribunal e não 

em reclamação do acórdão final. 

 

 

STJ 29/9/1995 (Lopes Pinto) 

I - Para efeitos de recurso para o T. Constitucional apenas 

é relevante a inconstitucionalidade de uma norma jurídica, 

já que não é sindicável pelo T. Constitucional o modo como 

o tribunal interpretou o direito ordinário, ou seja, a 

fundamentação normativa acolhida na decisão. 

II - Por isso, o controlo do T. Constitucional apenas pode 

incidir sobre as normas jurídicas que as decisões judiciais 

tenham desaplicado com fundamento em inconstitucionalidade 

ou que hajam aplicado não obstante a acusação que lhes foi 

feita de ilegitimidade constitucional. 

 

 

Objecto mediato 

 

A  questão de constitucionalidade de uma  norma: os recursos de decisões 

judiciais para o TC “são restritos à questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade 

suscitada” (art. 71º, nº 1 LTC). 
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STJ 29/9/1995 (Lopes Pinto) 

I - Para efeitos de recurso para o T. Constitucional apenas 

é relevante a inconstitucionalidade de uma norma jurídica, 

já que não é sindicável pelo T. Constitucional o modo como 

o tribunal interpretou o direito ordinário, ou seja, a 

fundamentação normativa acolhida na decisão. 

 
 

 
 

46. Qual a natureza das decisões sujeitas  ao recurso de 

constitucionalidade? 

 

 

 Decisões proferidas por quaisquer tribunais, em quaisquer espécies de 

processo, não transitadas em julgado 

 

[RIBEIRO MENDES]   

Essas decisões são de natureza definitiva  

 

[AMÂNCIO FERREIRA]  

Essas decisões tanto podem ser definitivas, como provisórias  

 

 

 
 

47. Qual o conteúdo das decisões sujeitas ao recurso de 

constitucionalidade? 

 

 1. Decorre do art. 70º LTC que estão sujeitas a recurso de constitucionalidade 

para as secções do TC das decisões dos tribunais que: 

 

� recusem a aplicação de qualquer norma, com fundamento em 

inconstitucionalidade (al. a)) do nº 1 - recurso de decisões positivas, ou de 

acolhimento, de inconstitucionalidade [RIBEIRO MENDES] 



 263 

 

� apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o 

processo (al. b), do nº1) - recurso de decisões negativas, ou de rejeição, de 

inconstitucionalidade; [RIBEIRO MENDES] 

 

� apliquem norma já anteriormente julgada inconstitucional pelo TC ou pela 

Comissão Constitucional (als. g) e h), do nº1). 

. 

  

 2. A aplicação ou não aplicação pelo tribunal a quo  da norma em questão pode 

não ser expressa, mas implícita. 
 

 

 
 

48. O que é norma jurídica para efeitos de recurso de 

constitucionalidade? 

 
[RIBEIRO MENDES] 

 1. A norma jurídica é definida como padrão orientador e regulador de condutas, 

comportamentos e situações, emanado de órgão com poderes normativos .  

Não se exige, todavia, que a norma revista as características de generalidade e 

de abstracção, pois actualmente muitos actos susceptíveis de serem objecto de controlo 

têm aspectos normativos e individuais, concretos e autoexecutivos (v.g., leis-medida, 

planos urbanísticos). É necessário, porém, que se esteja perante preceitos constantes 

de uma acto normativo público (em regra, lei ou regulamento).  

 

 [GOMES CANOTILHO] 

Não cabem neste conceito, e, portanto, na fiscalização, os puros actos 

administrativos, as decisões judiciais e os actos políticos não normativos 

 

 2. Deste modo, segundo o art. 280º CRP podem ser objecto de recurso as 

normas constantes de  

 

� actos legislativos (leis, decretos-lei e decretos legislativos regionais); 
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� actos normativos da administração (actos regulamentares ou para- 

              regulamentares constantes de decretos regulamentares, portarias,  

              despachos normativos, posturas autárquicas, resoluções, instruções e  

              directivas de organismos públicos); 

 

� resoluções normativas da Assembleia da República ou das Assembleias 

Legislativas Regionais e dos estatutos das associações públicas; 

 

Igualmente, podem ser objecto de recurso os preceitos constantes de 

 

� dos estatutos das associações públicas; 

 

� convenção colectiva colectiva de trabalho (CCT), tornado aplicável a outros 

trabalhadores por portaria de extensão; 

 

 

3. Não pode ser objecto de recurso para o TC um preceito de um regulamento  

de empresa, de decisões judiciais (que alegadamente violaram a Constituição), de actos 

administrativos ou políticos. 

 

 
 

 

49. O recurso para o Tribunal Constitucional é ordinário ou 

extraordinário? 

 

[TEIXEIRA DE SOUSA] 

É um recurso ordinário porque deve ser interposto antes do trânsito em julgado 

da decisão. 

 

 

 

1.3. Pressupostos 
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50. Quais são os pressupostos específicos do recurso de 

constitucionalidade? 

 

 

1. Pressupostos específicos, comuns 

 
� Legitimidade (art. 72º LTC) 

 

• Ministério Público 

 

o Eventual 

o obrigatório para o Ministério Público quando a norma cuja 

aplicação haja sido recusada, por inconstitucionalidade ou 

ilegalidade, conste de convenção internacional, acto legislativo ou 

decreto regulamentar, ou quando se verifiquem os casos previstos 

nas alíneas g), h) e i) do nº1 do artigo 70º 

o em qualquer caso, o MP abster-se de interpor recurso de decisões 

conformes com a orientação que se encontre já estabelecido, a 

respeito da questão em causa, em jurisprudência constante do 

Tribunal Constitucional 

 

 

� Pessoas que, de acordo com a lei reguladora do processo em que a 

decisão foi proferida, tenham legitimidade para dela interpor recurso 

 

 

� pluralidade de partes recorrentes (art. 74º LTC) 

 

• recurso interposto oficiosamente pelo MP � aproveita a todos os que 

tiverem legitimidade para recorrer 

 

• recurso for interposto por um dos interessados 

 

o casos previstos nas alíneas a), c), d), e), g), h), e i) do art. 70º, nº 1 

LTC� aproveita aos restantes interessados 
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o casos previstos nas alíneas b), e f) do art. 70º, nº 1 LTC, � 

aproveita aos restantes interessados “nos termos e imites 

estabelecidos na lei reguladora do processo em que a decisão 

tiver sido proferida” (art. 74º, nº 3 LTC). 

o não são admitidos recursos subordinados, nem a adesão ao 

recurso (art. 74º, nº 4 LTC) 

 

 

� patrocínio judiciário (art. 83º/1 e 3) 

 

• É obrigatório nos recursos para o TC. 
 

 

� Recorribilidade (art. 70º/5-6) 

 

• Não é admitido recurso para o Tribunal Constitucional de decisões 

sujeitas a recurso ordinário obrigatório, nos termos da respectiva lei 

processual.  

 

• Se a decisão admitir recurso ordinário, mesmo que para 

uniformização de jurisprudência, a não interposição de recurso para 

o Tribunal Constitucional não faz precludir o direito de interpô-lo de 

ulterior decisão que confirme a primeira. 

 

• Não é renunciável o direito ao recurso (art. 73º + 70º/4 LTC) 

 

 

2. Pressupostos específicos do recurso de decisão positiva e negativa de 

inconstitucionalidade  

 
 
 

� Legitimidade (art. 72º LTC) 
 

• só pode ser interposto pela parte que  
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o haja suscitado a questão da inconstitucionalidade ou da 

ilegalidade  
o de modo processualmente adequado  
 

 
[RIBEIRO MENDES] 

salvo se em que o recorrente não teve oportunidade processual de 

suscitar a questão antes da decisão de que se pretende recorre 

 

STJ 29/9/1995 (Lopes Pinto) 

Apenas se pode considerar ter sido suscitada a questão da 

inconstitucionalidade quando é feita de forma clara e 

perceptível, em termos de o tribunal recorrido ficar a saber 

que tem essa questão para resolver. 

 
o perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida,  
o em termos de este estar, obrigado a dela conhecer. 
 
[RIBEIRO MENDES] 

ou seja, em momento processual em que o juiz tivesse podido e 

devido tomar posição sobre a questão: aclaração da decisão, arguição 

de nulidade da decisão, interposição e alegações de recurso de 

inconstitucionalidade 

 

[RIBEIRO MENDES] 

salvo se em que o recorrente não teve oportunidade processual de 

suscitar a questão antes da decisão de que se pretende recorre 
 
 

 
� Recorribilidade (art. 70º/2-5) 

 
• Apenas cabem de decisões que não admitam recurso ordinário, por a lei o não 

prever ou por já haverem sido esgotados todos os que no caso cabiam, salvo 

os destinados a uniformização de jurisprudência. 
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STJ 19-10-88 (Sousa Macedo) 

Se do acordão do Supremo Tribunal de Justiça se recorreu 

para o Plenario, dele ainda se não pode interpor recurso 

para o Tribunal Constitucional. 

 

• São equiparadas a recursos ordinários as reclamações para os presidentes 

dos tribunais superiores, nos casos de não admissão ou de retenção do 

recurso, bem como as reclamações dos despachos dos juizes relatores para a 

conferência.  

[RIBEIRO MENDES] 

a revista ou o agravo de 2ª instância ampliados não são tidos como 

recursos para efeitos de exaustão 
 

• Entendem-se esgotados todos os recursos ordinários quando  

 

o tenha havido renúncia 

o haja decorrido o respectivo prazo sem a sua interposição 

o os recursos interpostos não possam ter seguimento por razões de 

ordem processual.  

 

 
 

 

TC 8/88 (BMJ 373, 166)  
  

Para se acharem esgotados os recursos ordinários, não é 

preciso que a parte que suscita a questão de 

inconstitucionalidade haja interposto todos os recursos 

ordinários que pudessem caber da primeira decisão de 

rejeição, bastando que a possibilidade de utilização desses 

recursos esteja afastada pelo decurso do prazo - preclusão 

por caducidade 
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1.4. Tramitação 

 

 

51. Qual o regime a tramitação do recurso de constitucionalidade? 

 

É o regime constante dos arts. 69º ss LTC, sendo certo que o mesmo  art. 69º 

LTC estabelece que “à tramitação dos recursos para o Tribunal Constitucional são 

subsidiariamente aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, em especial as 

respeitantes ao recurso de apelação”.  

 

 

 
 

52. Como é a tramitação do recurso de constitucionalidade? 

 

 

A) Prazo 

 

 

[RIBEIRO MENDES] 

Segundo o art. 75º, prazo de interposição de recurso para o Tribunal 

Constitucional é de 10 dias e interrompe os prazos para a interposição de outros que 

porventura caibam da decisão, os quais só podem ser interpostos depois de cessada a 

interrupção.  

Interposto recurso ordinário, mesmo que para uniformização de jurisprudência, 

que não seja admitido com fundamento em irrecorribilidade da decisão, o prazo para 

recorrer para o Tribunal Constitucional conta-se do momento em que se torna definitiva 

a decisão que não admite recurso.  

O  prazo para interpor o recurso de constitucionalidade só começa a correr, 

após o termo do prazo para interpor recurso ordinário que no caso coubesse 

(porventura, interpretação analógica do art. 75º, nº 2 LTC - ver). Há aqui uma situação 
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curiosa em que só aparentemente ocorre trânsito em julgado da decisão do tribunal  a 

quo. 

 

 

 

 

B) Requerimento 

 

 

 [RIBEIRO MENDES] 

 

A interposição é feita por requerimento com certas indicações necessárias: 

 

• a norma cuja inconstitucionalidade ou ilegalidade se pretende que o tribunal 

aprecie (art. 75º-A, nº 1 LTC); 

 

• nos recursos previstos nas alíneas b) e f) do art. 70º, nº1, ainda “a indicação da 

norma ou do princípio constitucional ou legal que se considera violado, bem 

como da peça processual em que o recorrente suscitou a questão da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade” (art. 75º-A, nº 2 LTC); 
 

 

C) Custas e apoio judiciário 

 

Não são devidas custas, em regra, nos recursos para o TC, porque isentos de 

custas (art. 84º, nº 1 LTC).  

Mas haverá condenação em custas do recorrente quando o Tribunal não 

conhecer do objecto do recurso, por não verificação de qualquer pressuposto de 

admissibilidade ou por julgar improcedente o recurso, nos casos do art. 78º-A, nºs 1 e 3, 

ou, ainda, a condenação do reclamante, quando, tratando-se de reclamações nos 

termos do art. 76º, nº 4, elas sejam indeferidas (art. 84º, nºs 2 e 3 LTC; arts. 17º e 18º do 

Decreto-lei nº 149-A/83, de 5 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-lei nº 72-A/90, de 

3 de Março). 

As partes podem ter apoio judiciário (art. 85º LTC). 

 

 

D) Despacho liminar 
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[RIBEIRO MENDES] 

 

• O tribunal recorrido deve admitir ou rejeitar o recurso, ou, ainda,  na 

falta de algum ou alguns destes elementos, o juiz convidará o requerente 

a prestar essa indicação no prazo de 5 dias (art. 75º-A, nº 5 LTC), 

fazendo o próprio TC uso desta faculdade quando o convinte não tenha 

sido feito pelo tribunal  a quo. 

• Como no processo civil, a decisão do tribunal a quo que admita o recurso 

ou lhe determine o efeito não vincula o TC e as partes podem impugná-la 

nas suas alegações (art. 76º, nº 3 LTC). O recurso não pode ser admitido 

quando for manifestamente infundado, i.é, quando não apresentem 

viabilidade (art. 76º, nº 2, in fine), o que sucede raramente. 

• As causas de indeferimento são: a falta dos requisitos previstos no art. 

75º-A LTC, mesmo após o suprimento previsto no seu nº 5, a 

irrecorribilidade da decisão, a intempestividade da interposição, a 

ilegitimidade do recorrente e, no caso, dos recursos previstos nas alíneas  

b) e f) do art. 70º, nº 1 LTC, o carácter manifestamente infundado do 

recurso. Neste caso, de não admissão do recurso, há a possibilidade de 

impugnação por reclamação, a interpor não para o presidente do TC, mas 

para o próprio TC, em secção (art. 76º, nº 4 e art. 77 LTC). Esta decisão 

do TC não pode ser impugnada e, se revogar o despacho de 

indeferimento, faz caso julgado quanto à admissibilidade do recurso. 
 

 

E) Subida 

 

 Os efeitos e regime de subida constam do art. 78º LTC. 

 
 

 

F) Preparação do julgamento 

 

[RIBEIRO MENDES]  

 

 Na fase liminar do recurso no TC, compete ao relator julgar desertos os 

recursos, declarar a suspensão da instância quando imposta por lei, admitir a 
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desistência do recurso e ordenar a baixa dos autos para conhecimento de questões de 

que possa resultar a inutilidade superveniente do recurso (art. 78º-B, LTC).  

 O relator pode suscitar oficiosamente a questão prévia de não conhecimento do 

recurso, elaborando sucinta exposição escrita do seu parecer e mandando ouvir cada 

uma das partes por 5 dias (art. 78º-A, nº 1 LTC). É solução inspirada no art. 704º, nº 1 

CPC. Pode ainda elaborar uma exposição escrita quando considerar que a questão a 

decidir é simples. 

 Se o relator lavrar despacho positivo, fixará prazo para alegações, as quais têm 

de ser sempre produzidas no TC, independentemente da natureza do processo-pretexto.  
 

 

 

G) Julgamento 

 

[RIBEIRO MENDES] 

 

 No que toca à fase do julgamento, há soluções diversificadas, mas, em regra, os 

recursos são decididos em Secção (art. 70º, nº 1 LTC).  

 Pode haver formas de julgamento  

 

• de natureza sumária —  art. 78º-A, nºs 1 e 3 LTC; 

 

• de natureza ordinária   arts. 78º-A, nº 4, e 79º-B LTC); 

 

• de natureza mais solene, avocando aí o processo a plenário. tal é feito pelo 

presidente, com a concordância do Tribunal, quando aquele “considerar 

necessário para evitar divergências jurisprudenciais ou quando tal se justifique, 

em razão da natureza da questão a decidir”  (art. 79º-A, nº 1 LTC). 

 
  

 

 

 

1.5. Objecto, conteúdo e valor jurídico da decisão final 

 

 

53. Qual é o objecto da decisão final? 
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[RIBEIRO MENDES] 

 
 Em todos os casos, o TC tem os seus poderes de cognição limitados à questão 

da constitucionalidade ou da legalidade da norma, podendo embora julgar tal norma 

inconstitucional ou ilegal “com fundamento na violação de normas ou princípios 

constitucionais ou legais diversos  daqueles cuja violação foi invocada” (art. 79º-C LTC). 

 Questão duvidosa, não resolvida na lei, é a de saber se o próprio TC pode 

conhecer de recursos para si interpostos cujo objecto incida sobre o modo como os 

tribunais das diversas ordens acataram a decisão sobre a questão de 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, quando reformaram a decisão ou determinaram a 

reforma por outro tribunal em conformidade (cfr., art. 80º, nº 2 LTC). 

 

 

 
 

54. Qual é o conteúdo da decisão final? 

 

 

[RIBEIRO MENDES] 

O TC limita-se a revogar a decisão recorrida e a ordenar ao tribunal recorrido que 

a reforme, substituindo-a por outra em que se decida em conformidade  com o 

julgamento que foi proferido pelo TC sobre a questão (“os autos baixam ao tribunal de 

onde provieram, afim de que este, consoante for o caso, reforme a decisão ou a mande 

reformar em conformidade com o julgamento sobre a questão de inconstitucionalidade 

ou da ilegalidade” (art. 80º, nº 2 LTC).  

 Inclusive o TC pode fixar uma certa interpretação da norma cuja 

inconstitucionalidade foi suscitada ou decidida no processo-pretexto, no “caso de o juízo 

de constitucionalidade ou de legalidade sobre a norma que a decisão recorrida tiver 

aplicado, ou a que tiver recusado aplicação, se fundar em determinada interpretação da 

mesma norma”, devendo , então, “esta (...) ser aplicada com tal interpretação no 

processo em causa” (art. 80º, nº 3 LTC) 

  Acolhe-se, portanto, um sistema de cassação mitigado . 
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 Exemplos:  

 

 1) numa acção especial de divórcio litigioso, uma das partes suscita, por 

exemplo, a questão da inconstitucionalidade material do art. 1785º, nº 2 CC, com o 

fundamento de que a mesma consagra uma solução de divórcio-repúdio contrária ao 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana; aí o tribunal judicial 

competente (genérico ou especializado - de família) tem de proferir um julgamento sobre 

esta questão de inconstitucionalidade. Se der razão à parte que a suscitou, terá de 

desaplicar a dita norma com fundamento em inconstitucionalidade material, o que levará 

à absolvição do pedido do cônjuge demandado. Neste caso, não apenas o autor pode 

interpor de imediato recurso para o TC, como também o agente do MP junto do tribunal 

está obrigado a interpor recurso oficioso e obrigatório para o TC (arts. 280º, nº 1, al. a)  

CRP, e 70º, nº 1, al. a), 72º, nº 1, 73º e 74º, nº 1 LTC). 

 

 2) numa acção declarativa comum, o réu suscita, em apelação, a questão da 

inconstitucionalidade material do art. 508º, nº 1 CPC, na parte em que este confere ao 

juiz uma mera faculdade de convocação de uma audiência preparatória de discussão, 

afirmando que, tendo sido condenado no despacho saneador sem ter podido pronunciar-

se em audiência oral sobre o pedido, viu diminuído o seu direito de acesso aos tribunais 

- violação dos arts. 20º e 211º CRP e art. 10º da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, referida no art. 16º CRP. 

 

 

55. Qual é o valor jurídico da decisão final? 

 

A decisão do recurso faz caso julgado no processo apenas quanto à questão 

da inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada (art. 80º, nº 1 LTC). 

Uma vez transitada em julgado a decisão que não admita recurso ou lhe negue 

provimento, transita também a decisão recorrida, desde que estejam esgotados os 

recursos ordinários. Caso não estejam, começam a correr os prazos para estes 

recursos. 
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2. Recurso de legalidade – aspectos específicos 

 

 

2.1. Justificação 

 

56. O que é o recurso de legalidade? 

 
O art. 280º CRP prevê dois tipos diversos de recursos: no seu número 1 

contempla os recursos de decisões que recusem a aplicação de qualquer norma com 

fundamento na sua inconstitucionalidade ou que apliquem norma cuja 

inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo. 

No seu número 2 prevê recurso de decisões que hajam versado o confronto de 

normas de direito ordinário com normas legais de valor reforçado, embora sem terem 

estas últimas a hierarquia das normas constitucionais.  Os seus termos são os seguintes 
 
Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das 

decisões dos tribunais:  

a) Que recusem a aplicação de norma constante de acto 

legislativo com fundamento na sua ilegalidade por violação da 

lei com valor reforçado;  

b) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma 

regional com fundamento na sua ilegalidade por violação do 

estatuto da região autónoma;  

c) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma emanado 

de um órgão de soberania com fundamento na sua ilegalidade por 

violação do estatuto de uma região autónoma;  

d) Que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido suscitada 

durante o processo com qualquer dos fundamentos referidos nas 

alíneas a), b) e c).  
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57. Quais são os seus pressupostos? 

 

O TC só pode conhecer de recursos de legalidade quando esteja em causa uma 

norma do bloco de legalidade reforçada previsto no art. 280º/2 CRO . A restante 

ilegalidade, simples (v.g. ilegalidade de um regulamento ou de um decreto-lei), é da 

competência dos outros tribunais, sobretudo dos tribunais administrativos.  

 
 

 

 

58. Qual é o seu regime? 

 

 O regime deste recurso é decalcado dos recursos de constitucionalidade, 

aplicando-se, por isso, mutatis mutandis , os pressupostos previstos para os recursos de 

constitucionalidade considerados nas alíneas a), b), g) e h) do art. 70º, nº 1 LTC. 

 Já o recurso obrigatório do MP apresenta especialidades no que toca ao caso da 

alínea i) do art. 70º, nº 1 LTC, constantes do art. 72º, nº 4 LCT. 
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3. O recurso para o plenário do Tribunal Constitucional 

 

 

 

59. O que é o recurso para o plenário do Tribunal Constitucional ? 

 

Vale aqui o artigo seguinte da LTC 

 

Artigo 79º-D 
(Recurso para o plenário) 

1. Se o Tribunal Constitucional vier julgar a questão da 
inconstitucionalidade ou ilegalidade em sentido divergente do 
anteriormente adoptado quanto à mesma norma, por qualquer das 
suas secções, dessa decisão cabe recurso para o plenário do 
Tribunal, obrigatório para o Ministério Público quando intervier 
no processo como recorrente ou recorrido.  

2. O recurso previsto no número anterior é processado sem nova 
distribuição e seguirá ainda que não tenham sido apresentadas 
alegações pelo recorrente.  

3. Concluído o prazo para apresentação de alegações, irá o 
processo com vista ao Ministério Público, se este não for 
recorrente, por dez dias, e depois a todos os juizes, por cinco 
dias.  

4. Terminados os vistos, será o processo é inscrito em tabela 
para julgamento.  

5. A discussão tem por base o acórdão recorrido e, concluída ela 
e tomada a decisão do Tribunal, o acórdão é lavrado pelo relator 
ou, se este ficar vencido, pelo juiz que deva substituí-lo.  

6. Se o Tribunal mantiver a decisão recorrida, o acórdão pode 
limitar-se a confirmá-la, remetendo para a respectiva 
fundamentação.  

7. O disposto neste artigo é correspondentemente aplicável no 
caso de divergência jurisprudencial verificado no âmbito do 
recurso previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 70º. 
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60. Qual é a sua natureza? 

 

 
[RIBEIRO MENDES] 

  

1. É um recurso de uniformização de jurisprudência entre as duas secções do 

TC. Foi a Lei nº 85/89 que aditou à Lei do Tribunal Constitucional o art. 79º-D, onde se 

regula esse recurso para o plenário. Dele deve aproximar-se a avocação prévia a 

plenário atrás referida, embora diferente (art. 79º-A LTC). 

 

 2.  Caracteres deste recurso: 

 

� não pode ter por objecto divergências jurisprudências sobre normas de 

processo constitucional; 

 

� é obrigatório para o Ministério Público apenas quando intervier no processo 

como recorrente ou recorrido; 

 

� a falta de alegações do recorrente não implica a extinção do recurso (art. 79º-

D, nº 2 LTC); 

 

� diversamente do recurso para o tribunal pleno, não conhece duas fases, mas 

apenas uma, sendo que, a decisão que julgar que há a divergência invocada 

conhece do mérito do recurso; 

 

� a decisão proferida só vincula o caso concreto, não obrigando no futuro nem 

o TC nem os outros tribunais, embora seja crível que sirva de precedente 

persuasivo; não há, pois, um regime diferente de eficácia destes acórdãos 

daquele previsto no art. 80º, nº 1 LTC. 

 

� da decisão proferida em recurso para o plenário, poder-se-á passar, nos 

termos gerais, para a declaração, com força obrigatória geral, de 

inconstitucionalidade (art. 82º LTC) 
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6. PARTE. REENVIO PREJUDICIAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 

1. Generalidades 

 

 

1.1. O sistema de recursos na União Europeia 

 

 

61. O que é o Tribunal de Justiça das Comunidades? 

 

[http://europa.eu.int/institutions/court/index_pt.htm] 
 

 
 

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (frequentemente designado 

por "o Tribunal") foi criado, em 1952, pelo Tratado de Paris (que institui a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço). 

 

 

A sua missão é garantir a interpretação e aplicação uniformes da legislação da 

UE (tecnicamente conhecida por "direito comunitário") em todos os Estados membros. 

Por outras palavras, garantir que a legislação seja idêntica para todas as partes e em 

todas as circunstâncias. O Tribunal é competente para se pronunciar sobre os litígios 

entre os Estados membros, as instituições da UE, bem como as pessoas singulares e 

colectivas. 

 

 

 

62. Como se estrutura hierarquicamente  o Tribunal de Justiça das 

Comunidades? 
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[Texto retirado de: http://europa.eu.int/institutions/court/index_pt.htm] 
 

A fim de ajudar o Tribunal de Justiça a fazer face aos milhares de processos 

que lhe são submetidos e de proporcionar aos cidadãos uma protecção jurídica mais 

eficaz, em 1989 foi criado um "Tribunal de Primeira Instância". Este tribunal (que está 

associado ao Tribunal de Justiça) tem competência para proferir sentenças em certas 

categorias de processos, em especial acções instauradas por particulares ou 

relacionadas com a concorrência desleal entre empresas. 

 

 

Tanto o Tribunal de Justiça como o Tribunal de Primeira Instância tem um 

Presidente, designado pelos juizes respectivos por um período de três anos. 

 

 

 

 

63. Qual é a composição do Tribunal de Justiça das Comunidades? 

 

[Texto retirado de http://europa.eu.int/institutions/court/index_pt.htm] 

 

 

O Tribunal é composto por um juiz de cada Estado membro, por forma a que 

todos os sistemas jurídicos da UE estejam representados. Após o alargamento, 

continuará a existir um juiz por Estado membro. Porém, a fim de salvaguardar a eficácia 

do Tribunal, este poderá reunir-se em "Grande Secção", composta apenas por 13 juizes, 

em vez da habitual sessão plenária que requer a presença de todos os juizes.  

 

 

O Tribunal é assistido por oito "advogados-gerais", aos quais incumbe 

apresentar, publicamente e com imparcialidade, pareceres fundamentados sobre os 

processos submetidos ao Tribunal. 

 

 

Os juizes e os advogados-gerais são escolhidos entre magistrados dos tribunais 

superiores nacionais ou advogados de reconhecida competência que ofereçam todas as 
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garantias de imparcialidade. Os membros desta instância são nomeados de comum 

acordo pelos governos dos Estados membros por um período de seis anos, renovável 

por um ou dois períodos de três anos cada. 

  
 

 

1.2. Papel dos tribunais nacionais 

 
 

64. Qual é o papel dos tribunais nacionais? 

 

[AMÂNCIO FERREIRA] 

Os tribunais nacionais são responsáveis pelo respeito do direito comunitário em cada 

país da UE. Existe, no entanto, um risco de que os tribunais de alguns países 

interpretem o direito da UE de forma divergente. 
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2. Procedimento 

 

 

2.1. Objecto 

 

 

65. Qual é a função do recurso de reenvio prejudicial? 

 

[AMÂNCIO FERREIRA] 
 

Uma vez que Os tribunais nacionais são responsáveis pelo respeito do direito 

comunitário em cada país da UE. Existe, eles devem, para evita o risco de que os 

tribunais de alguns países interpretem o direito da UE de forma divergente,  

fazer uso do "processo de reenvio prejudicial".  

Assim, os tribunais nacionais, caso tenham uma dúvida quanto à 

interpretação ou a validade de uma disposição do direito da UE, podem e, por 

vezes devem, solicitar ao Tribunal de Justiça que se pronuncie. A opinião do 

Tribunal é dada sob a forma de "decisão a título prejudicial 
 

 

 

2.2. Pressupostos 

 

 

66. Quando é que se deve usar o reenvio prejudicial? 

 

[AMÂNCIO FERREIRA] 

Uma vez que as decisões do STJ, no que respeita ao direito comunitário, são 

insusceptíveis de recurso, deve ele, de harmonia com o que se dispõe no art. 234.° do 

TCE, lançar obrigatoriamente mão do reenvio prejudicial sempre que para o 

julgamento do recurso seja confrontado com questões que respeitem à 

interpretação desse Tratado e outros posteriores (incluindo os sucessivos actos 

de adesão), à validade e interpretação dos actos das instituições comunitárias e 
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à interpretação dos estatutos de organismos criados por um acto do Conselho, 

quando eles assim o prevejam.  

 

 
 

 

2.3. Tramitação 

 

 

67. Como é a tramitação do recurso de reenvio? 

 

A) Competência 

 

 

[AMÂNCIO FERREIRA] 

 
O reenvio prejudicial, quer a solicitação das partes quer por iniciativa do 

tribunal, terá de ocorrer num momento anterior à prolação da decisão final, a fim de 

nesta ser levada em conta a posição do TJCE, se for caso disso.  

Compete ao juiz nacional determinar o momento adequado para submeter uma 

questão prejudicial ao TJCE, podendo o reenvio ser feito em qualquer fase do 

processo, mesmo na de recurso. 

 

Desde o Tratado de Nice, assinado em Fevereiro de 2001, através da nova 

redacção conferida ao n.° 3 do art. 225.° do TCE, que se deu ao Tribunal de Primeira 

Instância competência para conhecer das questões prejudiciais, submetidas por força 

do art. 234.°, em matérias específicas a determinar pelo Estatuto do Tribunal de 

Justiça. 

Mas a competência do Tribunal de Primeira Instância para conhecer das 

questões prejudiciais não será implementada à margem da jurisdição principal.  

Assim, nos termos dos §§ 2." e 3." do citado n." 3 do art. 225.": a) o Tribunal de 

Primeira Instância pode remeter a causa ao Tribunal de Justiça desde que considere 

que ela exige uma decisão de princípio susceptível de afectar a unidade ou a 

coerência do direito comunitário; b) o Tribunal de Justiça pode reapreciar as decisões 

prejudiciais proferidas pelo Tribunal de Primeira Instância, a solicitação do primeiro 
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advogado--gera], caso exista risco grave de lesão da unidade ou da coerência do 

direito comunitário, de harmonia com o art. 62." do Estatuto do Tribunal de Justiça. 

 

B) Tramitação 

 

 
[AMÂNCIO FERREIRA] 

 
“Os processos são inscritos no registo da Secretaria do Tribunal. Para cada 

processo são nomeados um juiz-relator e um advogado-geral”. 

 

 

FASE ESCRITA 

 

“Todas as partes envolvidas apresentam alegações escritas e o juiz-relator 

elabora um relatório que resume as alegações e o enquadramento jurídico do 

processo. Com base nesse relatório, o advogado-geral incumbido de acompanhar o 

processo redige as suas conclusões. Estas servirão ao juiz para elaborar um 

projecto de acórdão que será depois submetido aos outros membros do Tribunal 

para apreciação”.  

 

 

FASE ORAL 

 

Trata-se “audiência pública que, em princípio, tem lugar na presença de todo 

o Tribunal (em "sessão plenária"), mas também pode realizar-se em secções de três 

ou cinco juizes, consoante a importância ou a complexidade do processo. Na 

audiência, os advogados das partes envolvidas apresentam as suas alegações aos 

juizes e ao advogado-geral, que podem colocar as perguntas que entenderem 

pertinentes. Posteriormente, o advogado-geral apresenta as suas conclusões ao 

Tribunal, após o que os juizes deliberam e proferem um acórdão”. 

 

DECISÃO FINAL 

 

Os acórdãos do Tribunal são decididos por maioria e pronunciados em 

audiência pública. Os votos contra não são divulgados publicamente.” 
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3. Valor jurídico da decisão final 

 

 

 

 

68. Qual é o valor jurídico da decisão final? 

 

A  decisão do TJCE faz caso julgado e vincula os juizes nacionais 

 

 

Legislação 

 

 

 

 

Tribunal de Primeira Instância 

- Excertos dos Tratados 

- Estatuto do Tribunal de Justiça (15-6-2004) 

- Estatuto do Tribunal de Justiça - Alteração - Decisão do Conselho, de 2 de Novembro 

de 2004, que institui o Tribunal da Função Pública da União Europeia 

- Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância (1-5-2004) 

- Instruções ao secretário do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades 

Europeias (18-6-2002) 

- Instruções práticas do Tribunal de Primeira Instância às partes (4-4-2002) 

- Designação dos presidentes de secção e afectação dos juizes às secções - Critérios de 

atribuição dos processos às secções (24-9-2004) 

- Guia destinado aos representantes das partes no que respeita a fase oral no Tribunal de 

Primeira Instancia 

- Apresentação das peças processuais 
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Tribunal de Justiça 

- Excertos dos Tratados 

- Estatuto do Tribunal de Justiça(15-6-2004) 

- Estatuto do Tribunal de Justiça - Alteração - Decisão do Conselho, de 2 de Novembro 

de 2004, que institui o Tribunal da Função Pública da União Europeia 

- Competências especiais ou adicionais 

- Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça (1-10-2005) 

- Regulamento adicional (11-3-1997) 

- Instruções ao secretário do Tribunal de Justiça (3-10-1986)  

- Instruções práticas relativas às acções e recursos directos e aos recursos de decisões 

do Tribunal de Primeira Instância (8-12-2004) 

- Nota informativa relativa à apresentação de pedidos de decisão a título prejudicial 

pelos órgãos jurisdicionais nacionais 

- Guia para os representantes das partes  

- Apresentação das peças processuais 
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ARRUMAR 

REVISTA: a decisão (não quanto à decisão de questões prévias) é tomada por 

três votos favoráveis, salvo se a decisão do Supremo for confirmativa do acórdão da 

relação, caso em que bastam dois votos conformes (art. 728º/ 1); neste caso o relator 

e os dois adjuntos não consigam tirar uma decisão por unanimidade, o processo não é 

logo julgado e vai “com vista aos dois juizes imediatos” (art. 728º/ 2), sendo de novo 

apresentado em conferência depois. 

Duplo grau de jurisdicºao 

STJ 19/5/2005 (Bettencourt de Faria) 

I - O duplo grau de jurisdição em matéria de facto não  

significa a desvalorização da sentença de 1ª instância, que 

passaria a ser uma espécie de "ensaio" do verdadeiro 

julgamento a efectuar pelo Tribunal da Relação.  

II - É da decisão recorrida que tem sempre de se partir,  

porque um tribunal de recurso não julga ex novo, mesmo em 

sede de matéria de facto, competindo-lhe antes ver se o 

tribunal a quo julgou bem tal matéria.  

III - Neste contexto, há que pressupor que a imediação  

e a oralidade dão um crédito de fiabilidade que presumem o 

acerto do decidido.  

IV - Em recurso compete apenas sindicar a decisão 

naquilo em que de modo mais flagrante se opuser à 

realidade.  

 

 

 

 

TC 65/88, de 23/3/1988 (DR 192/II-20/8/1988, 7591= BMJ 373, 

178) 

TC 202/90, de 19/6/1990 (DR 17/II – 21/1/1991, 701) 

 

 
 

STJ 30/10/1990 (Fidalgo de Matos) 
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O despacho que decide a reclamação contra a especificação e 

o questionário não é objecto de recurso autónomo, mas 

dependência do recurso da decisão final. 

 

 

 

 

 

 

69. E se houver recursos de apelação e de agravo pendentes?  

 

Havendo recurso de apelação e agravos interpostos em 1ª instância pelo mesmo 

recorrente, o julgamento far-se-á pela ordem da sua interposição (art. 710º/ 1).  

 

 

STJ 31/10/67 (Albuquerque Rocha) 

A apelação e os agravos que com ela tenham subido são 

julgados pela ordem da sua interposição. 

 

 

 

STJ 29/5/1996 (Manuel Pereira)  

I - Os agravos interpostos pelo apelado que interessem à 

decisão da causa só são apreciados se a sentença não for 

confirmada, estando, portanto, o conhecimento de tais 

agravos condicionados à procedência da apelação, pois se o 

agravante aceitar a decisão de mérito, por lhe ter sido 

favorável por inteiro, considerando-se satisfeito, deixa de 

lhe interessar a apreciação dos agravos interpostos. 

II - Assim, no cumprimento do disposto no artigo 710, n. 1, 

do Código de Processo Civil, deverá conhecer-se do agravo 

da apelante e da apelação (se ainda for caso disso) e só no 

caso desta proceder, se deverá conhecer do agravo do Autor 

apela 
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  Mas essa ordem não tem valor absoluto 

 

STJ 25/11/1998 (Sousa Inês) 

A ordem estabelecida no artigo 710, n. 1, do C.P.C., não 

tem valor absoluto, devendo ceder nos casos em que as 

circunstâncias imponham diferente procedimento, como é o 

caso de o provimento do agravo prejudicar o conhecimento da 

revista. 

 

 

Só se apreciarão os agravos que interessem à decisão da causa se a sentença 

final de 1ª instância não for confirmada, dispõe a mesma norma (em matéria de agravo 

de 1ª instancia, ver 752º/ 2). Por outro lado, “os agravos só são providos quando a 

infracção cometida tenha influído no exame ou decisão da causa ou quando, 

independentemente da decisão do litígio, o provimento tenha interesse para o 

agravante” (art. 710º/ 2). Ver ainda, o art. 750º (ler), sobre deserção ou desistência de 

um dos agravos. 

 Estas regras sobre apelação são aplicáveis à revista (art. 726º) e as respeitantes 

ao agravo em 1ª instância ao agravo em 2ª instância (art. 762º/ 1). 
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