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Anotação ao Acórdão Uniformizador de Jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça 9/2009 
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     Rui Pinto 2 

 

 

  

A. 1. O art.382º nº1 do Código de Processo Civil 3 estatui que “Os procedimentos cautelares 

revestem sempre carácter urgente, precedendo os respectivos actos qualquer outro serviço judicial 

não urgente”.  

Essa urgência traduz-se numa regra operativa de prevalência  que ditará que o tribunal e 

a secretaria devem praticar o acto ou promover a diligência assim que os respectivos 

pressupostos se verifiquem, ainda que à frente de outros actos pendentes para conclusão, desde 

que não urgentes 4.  

Tem-se, todavia, discutido se essa urgência apenas cobre o procedimento de 1ª instância 

 i. e., desde o acto de recebimento ou não recebimento do requerimento cautelar pela 

secretaria até à notificação do despacho final e, sendo caso disso, a respectiva execução   ou 

se também se estende à fase recursal. Neste último caso, aplicar-se-ia à dedução do 

requerimento de interposição de recurso e a todos os actos subsequentes, até ao trânsito em 

julgado.  

Em concreto, discutiu-se no passado se o prazo para alegações de recurso corria durante 

o período de férias judiciais, ou se o mesmo se suspenderia durante esse período por força do 

art. 144º nº 1 in fine 5. 

O ponto é tanto mais duvidoso quando, no estrito plano literal, o nº 2 do mesmo art. 381º 

impõe um prazo máximo de dois meses ou de 15 dias, em caso de inaudita altera parte, para o 

tribunal competente decidir da providência, mas, tão somente, “em 1ª instância”. Aparentemente, 

em instância recursal os tempos processuais não sofreriam nenhuma pressão externa. 

 

 2. Na jurisprudência lapidarmente afirmou-se no ac. RP 7-Fev-2006/0520200 

(MARQUES DE CASTILHO) que se é certo que “os procedimentos cautelares são processos 

                                                 
1 Publicado na 1ª série do Diário da República nº 96 de 19 de Maio de 2009, págs. 3210-3219. 
2 Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
3 Pertencem a este Código os artigos sem específica identificação. 
4 Mas com uma restrição, parece-nos: sem que esta prevalência vá prejudicar as garantias dos actos não urgentes, v.g., de prática em 
10 dias (cf. art. 160º nº 1) ou em 5 dias (cf. art. 166º nº 1).  
5 Discutindo a questão, por exemplo, STJ 29-Jun-1999/99A577 (FERNANDES MAGALHÃES), defendendo a suspensão do prazo, 
e RP 30-01-2003/ 0330142 (ALVES VELHO), pugnando pela continuidade do prazo. 
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que se destinam à obtenção de uma decisão sumária e breve que permita evitar, em tempo útil, 

danos irreparáveis quando haja ofensa de um direito”, todavia, “o cariz de urgência esgota-se, 

no entanto, com a decisão judicial em primeira instância e sua execução.” Na verdade, sendo a 

“ prática de actos processuais ou a não suspensão de prazos durante as férias judicias  (…)  uma 

excepção à regra geral” então, não se deve apoiar “uma interpretação extensiva, mantendo e 

alargando a natureza urgente a outros actos que se prolonguem para além da decisão 

contemplada no art. 382.º-2 e sua natural execução” 

No mesmo sentido, negaram a inclusão da fase recursal no regime da urgência os acs. 

STJ 29-Jun-1999/99A577 (FERNANDES MAGALHÃES), RP 16 – Jan-2001, CJ 26/II, 5, 

e STJ 19-Dez-2006, citado no acórdão uniformizador. 

Ao contrário, o ac. STJ -28 Set-1999/ 99A552 (FRANCISCO LOURENÇO), BMJ 489, 

277, defendeu que os recursos também deveriam ser tramitados com carácter de urgência já que 

a “urgência respeita a todo o percurso desses procedimentos, recursos incluídos, atenta a 

finalidade de evitar o "periculum in mora" dos mesmos, e acompanha, portanto a providência, 

até ao seu decretamento definitivo”. Hermeneuticamente, acrescentou, no mesmo sentido, o  ac.  

RP 21-Fev-2005/0452887 (ORLANDO NASCIMENTO) que, “não havendo norma processual 

que estabeleça, expressamente, um regime distinto para a primeira instância e para a fase de 

recurso, também não há escopo a atingir que determine esse regime” dual. 

Por fim, em termos ainda mais singelos  “o advérbio sempre acarretará com certeza para 

o texto legal a significação de que os procedimentos têm em todos os momentos e de modo 

constante, contínuo ou repetido carácter urgente” (RC 23-Jan-2007/2352/06.0TJCBR.C1 

(COELHO DE MATOS)) 

 No mesmo pensamento, seguiram o ac. STJ 12-Jan-1999 (FRANCISCO 

LOURENÇO), BMJ 483, 157, RP 30-01-2003/ 0330142 (ALVES VELHO), RP 28-Nov-

2005/0555803 (FONSECA RAMOS), STJ 21-Dez-2005 (MOITINHO DE ALMEIDA), 

Sumários 96, 47, STJ 28-Set-2006/06S2453 (MÁRIO PEREIRA), STJ 28-Set-2006/06A1701 

(SOUSA LEITE), STJ 18 de Outubro de 2007 e  STJ 4-Mar-2008 6.  

 

 3. Na doutrina, como bem sintetiza o acórdão em anotação, há unanimidade no sentido 

no sentido de que o carácter urgente do procedimento cautelar respeita indistintamente tanto à 1ª 

instância, como aqueloutra de recurso 7. 

 
 
                                                 
6 Ambos citados no acórdão uniformizador que estamos a comentar. Ainda para o ac. STJ  11-Jun-2006, citado no mesmo lugar, o 
procedimento cautelar tem carácter urgente no recurso  do despacho de indeferimento liminar ou da decisão que não ordenou o 
decretamento da providência. 
7 Assim, LEBRE DE FREITAS/MONTALVÃO MACHADO/ RUI PINTO, Código de Processo Civil anotado, vol. 2º - Artigos 
381º a 675º, 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pág. 14, LOPES DO REGO, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I 
– Art. 1º a art. 800º, Coimbra,  Almedina, 2ª ed., 2004, pág. 347, ABRANTES GERALDES, Temas da reforma do processo civil, 
vol. III, 3ª ed. rev. e aum.,Coimbra, Almedina, 2003, pág. 141, e CÉLIA PEREIRA, Arbitramento de reparação provisória, 
Coimbra, Almedina, 2003, pág. 43. 
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B. 1. Compulsando as disposições que tratam no Código de Processo Civil da urgência na prática 

dos acto judicial pode afirmar-se um sentido geral no seu conteúdo: elas impõem ao juiz e à 

secretaria um princípio de compressão temporal concretizado nas regras da continuidade 

absoluta do prazo processual, da prática imediata e da antecipação do acto processual, seja por 

encurtamento do prazo respectivo seja por prevalência do acto processual urgente sobre os 

demais.  

Por outro lado, quanto ao seu âmbito, há regras de urgência que se aplicam a todo um 

procedimento em bloco e há regras que se apenas se aplicam a certos actos do procedimento. 

 

2. A continuidade absoluta do prazo processual surge, nomeadamente, no art. 144º nº 1 

quando estabelece que relativamente a actos a praticar “em processos que a lei considere 

urgentes” os prazos processuais, já de si contínuos, não se suspendem nas férias judicias 8.  

Por seu turno, a regra da prática imediata do acto urgente consta do art. 143º nº 2: 

autoriza-se a realização de citações, notificações e os “actos que se destinem a evitar dano 

irreparável” (cf. v.g. arts. 234º nº 4 al. f) e art. 520º) nos dias em que os tribunais estiverem 

encerrados e durante o período de férias judiciais.  

Enfim, a regra da antecipação do acto processual expressa-se no encurtamento geral de 

prazo processual autorizado pelo art. 160º nº 2 para os despachos ou promoções  “considerados 

urgentes”  devem ser proferidos no prazo máximo de dois dias e não no prazo-regra de dez 

dias  e, em especial para a providência cautelar, no já referido o nº 2 do mesmo art. 381º.  

Expressa-se, ainda, como prevalência  nos arts. 166º nº1 e 175º nº 1 9 e  no caso sub judice do 

art. 382º nº 1. 

 
3. O entendimento literal ou restritivo do âmbito do art. 382º nº 1 assegura apenas  para a 

1ª instância a  respectiva regra de prevalência do acto procedimental cautelar, cumulada com uma 

regra da continuidade absoluta do prazo processual, i.e., os prazos em procedimentos cautelares 

não se suspendem em férias judicias, por força do art. 144º nº 1, graças à qualificação legal do 

processo cautelar como urgente 10. Acessoriamente, a mesma qualificação permite, sendo o caso, 

o funcionamento dos arts. 160º, 166º nº 1 e 175º nº 1 11 

Naturalmente, que se assegura ainda o encurtamento do prazo para proferimento da 

decisão final imposto no nº 2 do art. 382º.    

                                                 
8 Cf. TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo processo civil, Lisboa, Lex, 1997, pág. 248. 
9 Efectivamente, no art. 166º determina-se que “nos casos de urgência” não se aplica o prazo regra de cinco dias para conclusão pela 
secretaria dos processos, continuação com vista, facultar para exame, passar mandado ou  prática de outro acto de expediente; no art. 
175º isenta-se do prazo de cinco dias a passagem de certidões também nos “casos de urgência”. 
10 À semelhança do que sucede com o processo de insolvência, nos termos do art. 9º nº 1 CIRE. 
11 Pois actos urgentes para efeitos destes artigos devem, entre outros, ser considerados os integrantes de processos urgentes, em 
termos próximos aos de LOPES DO REGO quanto ao art. 143º nº 2 (vide nota nº 13). 
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Já para a fase recursal apenas o uso da cláusula geral da prática imediata do acto urgente  

do art. 143º nº 2 permitiria aceder a algum regime de urgência seja quanto às notificações,  seja 

 aqui a aferir caso a caso   quanto aos actos que "se destinem a evitar dano irreparável".  

A aplicação casuística da cláusula de urgência do art. 143º nº 2 in fine 12 suporia 

adicionalmente a recusa da posição de LOPES DO REGO 13 para quem, e bem, "actos que se 

destinem a evitar dano irreparável", são os actos integrado na tramitação dum processo que a lei 

explicitamente configura e qualifica como urgente 14. 

 

C. 1. Será de seguir esta interpretação ou dever-se-á aplicar o regime de urgência do nº 1 do art. 

382º à fase recursal? 

A nossa resposta vai no segundo sentido, por razões de forma e por razões de 

substância. 

Antes de mais não podemos, naturalmente, deixar de repetir o argumento formal que já 

se enunciara com LEBRE DE FREITAS e MONTALVÃO MACHADO 15. O argumento é o 

seguinte: a expressa consagração do carácter urgente do procedimento cautelar, sem distinguir 

entre a fase que precede a decisão e a que se lhe segue, por via de recurso interposto pelo 

requerente ou pelo requerido ou por dedução de oposição ex post, leva a concluir que respeita a 

todas as suas fases, devendo assim os actos do procedimento preceder sempre os actos a praticar 

em processos não urgentes” 16. 

E, ainda no plano formal, não se pode aceitar o argumento expendido no ac. RP 7-Fev-

2006/0520200 (MARQUES DE CASTILHO) de que a excepcionalidade do regime do art. 144º 

nº 1 segunda parte impediria “uma interpretação extensiva” como a da aplicação do art. 382º nº1 

também aos recursos. Na verdade, o que se discute é justamente o âmbito originário da própria 

norma e não uma aplicação fora do seu campo legal. 

 Finalmente, é ocioso repetir com o citado ac. RC 23-Jan-2007/2352/06.0TJCBR.C1 

(COELHO DE MATOS) que o advérbio sempre não admite, no plano da lógica linguística, 

restrições se, como é o caso, o resto do preceito não as contempla. 

 

 2. Mas estas considerações, essencialmente literais, apenas confirmam as rationes 

materiais que lhes estão subjacentes. 

                                                 
12 Justamente no sentido da aplicação autónoma e casuística do conceito do nº 2 do art. 143º, cf.  STJ 28-Set-2006/06S2453 
(MÁRIO PEREIRA). 
13 Comentários I cit., pág. 150.   
14 Também LEBRE DE FREITAS/MONTALVÃO MACHADO/ RUI PINTO, Código de Processo Civil anotado, vol. 1º - Artigos 
1º a 380º, 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pág. 263 associam a qualificação do processo como urgente à aplicação do art. 
143º nº 2. 
15 Código II cit., pág. 14. 
16 E essa mesma urgência justificaria que “se tivesse também estabelecido um prazo para a decisão do recurso, interposto pelo 
requerente da decisão de recusa da providência” (LEBRE DE FREITAS/MONTALVÃO MACHADO/ RUI PINTO, Código II cit., 
pág. 15). 
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As razões materiais são atinentes à funcionalidade própria de um regime de urgência 

procedimental, à urgência intrínseca das providências obtidas na sequência de um 

procedimento cautelar e, por último, ao âmbito da garantia constitucional de direito à tutela 

jurisdicional, do art. 20º nº1 da Constituição da República. 

 

 3. Efectivamente, dado o seu âmbito de aplicação material, o regime da urgência dos 

actos processuais em geral e da qualificação de um processo, maxime, cautelar, como urgente, 

em especial surge como uma tramitação especial.  

Isto porque se assiste a adequação da conformação da relação jurídica processual ao seu 

objecto: uma tutela jurisdicional diferenciada, para usar uma expressão cara a PROTO PISANI 
17, que radica na garantia constitucional de processo equitativo do nº 4 do art. 20º da 

Constituição da República 18 e que permite que a uma “diversidade de direitos” 

corresponda uma “diversidade de remédios jurisdicionais”
 19. 

Ora, justamente, o objecto da providência cautelar é intrinsecamente urgente. 

 

4. Na verdade, em trabalho anterior concluímos que as providências cautelares são 

acções judiciais, i.e., meios de resolução de litígios mediante a apresentação de pretensões 

relativamente a uma posição jurídica reconhecida pelo direito 20.  O seu fundamento material é o 

princípio geral de alterum non laedere: o dever que todo o sujeito da ordem jurídica tem de 

abstenção de actuação adequada à não lesão de todo e qualquer direito alheio 21.  

Um tal dever de abstenção de ingerência ilícita implica que a protecção erga omnes de 

um direito se faça valer antes da ingerência na esfera alheia por acções, ditas, cautelares, as 

quais cumprem, a par das acções inibitórias e das acções de simples apreciação,  uma função 

preventiva da ingerência ilícita do requerido na esfera jurídica do requerente 22. 

Demonstrámos então que, no plano do objecto da causa, a obrigação genérica de não 

ingerência apenas ganha autonomia perante uma actual ou já consumada ingerência quando há 

um acto que é idóneo segundo um critério causal a provocar um dano ao autor: o estado de 

                                                 
17 Sulla tutela giurisdizionale differenziata, RDP 34/3 (1979), págs. 536-591. Identicamente,ARIETA,  Trattato di diritto 
processuale civile, vol. II — Riti differerenziati di cognizione, t. 1, Padova, CEDAM, 2002, pág. 4. 
18 Pelo processo equitativo se assegura, entre outras consequências, que um dado processo seja dóneo a realizar a função de garantia 
dos direitos subjectivos e interesses legalmente protegidos, cometida ao direito à tutela jurisdicional previsto no nº 1 do mesmo art. 
20º (neste sentido, DENTI, Valori costituzionali e cultura processuale, Sistema e  riforme. Studi sulla giustizia civile, Bologna, Il 
Mulino, 1999, págs. 62 e 63). Ora, esta idoneidade funcional do processo implica que um procedimento esteja construído nas suas 
fases e na respectiva função de cada uma em termos tais que se possa concluir que incidiu efectivamente sobre a questão colocada 
pelo autor e que produziu uma solução que pode ser útil ao requerente. Para tanto, e nomeadamente, apenas há tutela se for 
abstractamente adequado a dar esse conjunto de efeitos, maxime, o procedimento mostrar adequação ao objecto da causa  e, por aí, 
se quisermos, a realizar a instrumentalidade constitucionalmente exigida.  
19 R. CAPONI/P. PISANI, Lineamenti di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 2001, pág. 6. Identicamente, P. PISANI,  
Lezione di diritto processuale civile, 5ª ed., Napoli, Jovene, 2006, pág. 50. 
20 A questão de mérito na tutela cautelar. A obrigação genérica de não ingerência e os limites da responsabilidade civil, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2009, págs. 543 ss. 
21 A questão cit., 433 ss. 
22 A questão cit., 365 ss e 541-543 
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perigo de ingerência. Este constitui pressuposto material 23 de um poder potestativo a impor 

sobre o sujeito ameaçante a conduta adequada a remover nexo causal 24.  

Em suma: o objecto cautelar tem como causa de pedir os factos constitutivos de um 

poder potestativo à constituição provisória de uma situação jurídica na esfera jurídica do 

requerido, idónea a remover o perigo de dano a um direito subjectivo ou interesse legalmente 

protegido, ainda que por constituir. Por seu turno, o pedido cautelar é sempre a constituição de 

uma situação jurídica acautelante de finalidade concreta pedida pelo requerente e conteúdo 

fixado pelo juiz 25. 

Deste modo, visando acautelar a concretização de um perigo de dano a um direito, a 

providência cautelar deve ser produzida por um procedimento com uma estrutura simplificada e 

uma tramitação urgente, como a doutrina costuma constatar embora por razões mui diversas 

das nossas 26. 

 

5. Mas esse procedimento, urgente no seu objecto, apenas termina com o trânsito em 

julgado e, no caso das providências que careçam de ulterior execução 27, com a consumação da 

fase dos actos executivo. 

 A urgência perdurará, pois, em eventual instância recursal. 

 Neste sentido, ALVES VELHO relatou no ac. RP 30-01-2003/ 0330142 que “as razões 

de celeridade que estão na origem da consagração da «urgência», não só não se esbatem, como 

ainda podem revelar-se mais prementes e relevantes com o decurso do tempo, quer as 

providências pedidas tenham obtido provimento, quer não: - No primeiro caso, é o requerido 

que, discordando da decisão, e gozando do direito a vê-la reapreciada, pretende ver removidos 

ou minorados prejuízos que a execução imediata da medida decretada lhe possa estar a causar; 

na segunda situação, é evidente a manutenção dos pressupostos que, na 1ª instância justificaram 

a invocação do periculum in mora, donde que a razão de ser da celeridade continue a ser a 

mesma”. 

Portanto, o processo cautelar deve ser considerado como um todo e como um todo 

urgente. 

 

6. Este entendimento é, aliás, em nosso ver, o único conforme à jurisprudência do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre o art. 6º nº 1 da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (direito a uma decisão em prazo razoável e em processo equitativo).  

                                                 
23 A questão cit., 572 ss 
24 A questão cit., 496 ss. Este perigo não é um periculum in mora, ou seja, decorrente da mora do processo  privativo dos meios de 
tutela antecipatória ou sumária, como a tutela injuntória   mas um perigo decorrente da actuação ilícita e extraprocessual do réu. 
25 A questão cit., 599 ss., 703. 
26 Assim, LEBRE DE FREITAS/MONTALVÃO MACHADO/ RUI PINTO, Código II cit., 14, LOPES DO REGO, Comentários 
cit., 347, ABRANTES GERALDES, Temas cit., 141. 
27 A restituição provisória de posse (cf. art. 393º) ou o arresto (cf. art. 406º), por exemplo. 
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Efectivamente, este Tribunal tem repetidamente enunciado 28 que o direito à tutela 

jurisdicional efectiva impõe uma tutela em prazo razoável considerando vários factores m a 

complexidade da causa, o comportamento da parte requerente, e o comportamento das 

autoridades competentes 29  a que se deve juntar, como quarto critério, eventual, a especial 

importância do litígio para o requerente (l´enjeu du litige pour le requetant) 30. Este refere-se a 

situações de urgência por, em razão da natureza dos bens jurídicos em litígio ou de 

circunstância especial de facto ou de direito, o direito à tutela jurisdicional  estar na eminência 

de  inutilidade total ou parcial  pelo decurso do tempo processual 31. Neste caso as autoridades 

competentes devem ter uma “excepcional” —  na expressão do TEDH 32 — obrigação de 

diligência processual . 

Mas, adicionalmente, o TEDH tem uma visão qualitativamente funcional e 

quantitativamente gobal do acesso à tutela: para efeitos de cômputo do prazo adequado á 

matéria processual o processo engloba a fase declarativa, a eventual fase de recursos e a fase 

executiva. 

Assim, em matéria civil o computo do prazo inicia-se com a apresentação da pretensão 

junto da autoridade judicial ou administratival competente 33,   prolonga-se com o tempo gasto 

em recursos 34 e termina com a notificação da decisão final e definitiva, ou seja, transitada em 

julgado. Se ainda tiver de haver execução da decisão, o prazo continuará, porém,  até ao termo 

do respectivo procedimento 35. 

                                                 
28 Entre muitas outras, nas decisões: TEDH Zimmermann e Steiner/Suiça (13/7/1983), TEDH Pretto/Itália (21/12/1983), TEDH 
Baraona/Portugal (8/7/1987), TEDH H./Reino Unido (8/7/1987), TEDH Bock/Alemanha (29/3/1989), TEDH H./França 
(24/10/1989), TEDH Vernillo/França (20/2/1991), TEDH Monnet/França (27/10/1993), TEDH Katte Klitsche de la Grange/Itália 
(27/10/1993), TEDH Silva Pontes /. Portugal (23/3/1994), TEDH Karakaya/França (26/8/1994), TEDH Hokkanen/Finlândia 
(23/9/1994), TEDH Allenet de Ribemont/França (10/2/1995), TEDH Acquaviva/França (21/11/1995), TEDH Richard/França 
(22/4/1998), TEDH Doustaly/França (23/4/1998), TEDH Frydlender/France (27/06/2000), TEDH Delgado/França (14/9/2000), 
TEDH Kanoun/França (3/10/2000), TEDH Koncept-Conselho em Comunicação e Sensibilização de Públicos, Lda/Portugal 
(31/10/2002), TEDH Dactylidi/Grécia (27/3/2003), TEDH Guez/França (17/5/2005).  
29 Sobre o uso destes critérios, LEBRE DE FREITAS, Introdução ao processo civil. Conceito e princípios gerais, 2ª ed., Coimbra, 
Coimbra, Editora, 2006, págs. 112-113; SCHLETTE, Der Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in angemessener Frist. 
Verfassungsrechtliche Grundlagen und praktische Durchsetzung, Berlin, Duncker & Humblot, 1999, págs. 32-39; CRISTINA 
RIPAT, La eficácia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones  indebidas, Barcelona, Bosch, 1997, págs. 76-90; IAI, La durata 
ragionevole del procedimento nella giurisprudenza della Corte  Europea sino al 31 ottobre 1998, RDP 59/II (1999), págs. 553-560; 
QUILLERÉ-MAJZOUB, La defense du droit à un procès equitable, Bruxelles, Bruylant, 1999, págs. 218-223.  
30 TEDH Karakaya/França (26/8/1994). Critérios recebidos também pelas instâncias judiciais da União Europeia: « Le caractère 
raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour 
l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes » (TJCE - 
Limburgse Vinyl Maatschappij/Comissão (C-238/99, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99, C-251/99 P, C-252/99 P, C-
254/99 P (15/10/2002)). 
31 Trata-se de  litígios respeitantes, nomeadamente, a bens jurídicos de personalidade —  estado e capacidade das pessoas (divórcio, 
interdição de incapaz, investigação da paternidade, guarda de menor), liberdade  e saúde, no caso de indemnização por doença grave 
 , ao direito ao trabalho lato sensu  e de outros direitos a que a tutela fora de prazo razoável vai-lhes retirar efeito útil. Destas 
são exemplo, as situações em que há uma esperança de vida curta do requerente por razão de doença   ou de idade avançada, um  
considerável valor financeiro envolvido ,e , portanto, perigo de dano elevado, ou, em  geral, a decisão final carácter irreversível ou 
definitivo. 
32 Utilizada, por exemplo, em TEDH Vallée/França (26/4/1994), TEDH Johansen/Noruega (7/8/1996), TEDH Richard/França 
(22/4/1998), TEDH Pailot/França (22/4/1998), TEDH Henra/França (29/4/1998) eTEDH Leterme/França (29/4/1998). 
33 TEDH Pretto/Itália (21/12/1983), TEDH Guincho/Portugal (10/7/1984), TEDH Bock/Alemanha (29/3/1989), TEDH Galinho 
Carvalho Matos/Portugal (23/11/1999). Ressalva-se a eventualidade de se ter levantado uma questão de incompetência ou de 
jurisdição demasiado complexa ( TEDH Allenet de Ribemont/França (10/2/1995)). 
34 TEDH Hokkanen/Finlândia (23/9/1994), TEDH Acquaviva/França (21/11/1995). 
35 TEDH 10/7/1984 (Guincho/Portugal), TEDH 26/9/1996 (Zappia/Itália), TEDH 26/9/1996 (Di Pede/Itália), TEDH 17/5/2005 
(Guez/França). Usa-se aqui o termo execução em sentido amplo, de modo a incluir os actos posteriores ao trânsito da sentença 
impostos por esta a favor do autor, como a entrega de quantia partilhada judicialmente — TEDH Adelino e Aida da Conceição 
Santos/Portugal (14/6/2001). 
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7. Concluímos, assim, que os procedimentos cautelares revestem sempre carácter urgente, em 

todas as suas fases, incluindo as de recurso e de execução, precedendo os respectivos actos 

qualquer outro serviço judicial não urgente. Tal é a interpretação mais conforme à letra e à 

materialidade subjacente ao art. 382º  nº 1. 

 

  

D. 1. Com esta qualificação, vigora também na fase recursal a  regra da prevalência do acto 

procedimental cautelar (o nº 1 do art. 382º), com o conteúdo inicialmente explicado. 

Importa notar que quantos aos limites temporais do preceito do nº 1 do art. 382º o 

primeiro acto processual do tribunal latu sensu   o recebimento pela secretaria  já é um 

acto de um processo urgente e que determina, aliás, se se dá ou ou não o início da pendência nos 

termos do art. 267º nº 1.  

Já o prazo para entregar ou enviar a própria petição inicial, previsto nos arts. 396º nº 1 

e 412º  nº 3 , está completamente fora da norma por ser anterior ao processo e se tratar de um 

prazo substantivo de caducidade, conforme o art. 298º nº 2CC 36. Todavia, por essa mesma 

razão, o prazo corre mesmo e independentemente das férias judiciais, por força do art. 328º CC. 

Finalmente, é seguro, em qualquer caso, que a propositura da acção principal já cai 

fora do âmbito do preceito em controversão dado ser um processo não cautelar autónomo 37. 

 

2. Em consequência da qualificação do processo como urgente, vigoram também nos 

recursos das decisões proferidas em procedimentos cautelares as regras da continuidade absoluta 

do prazo processual   i.e., os prazos recursais em procedimentos cautelares não se suspendem 

em férias judicias (art. 144º nº 1)   e  as normas acessórias dos arts. 160º, 166º nº 1 e 175º nº 1. 

Conexamente, por aderirmos à tese de LOPES DO REGO atrás referida, o art. 143º nº2, 

com a sua regra excepcional da prática imediata do acto processual mesmo nos dias em que os 

tribunais estiverem encerrados e durante o período de férias judiciais, vale igualmente, de modo 

irrestrito, também na  instância recursal. 

 

3. Perante isto perde importância notar que a tese adoptada resolve uma pouco notada 

dificuldade funcional que a restrição à 1ª instância do âmbito do art. 382º nº 1 traria quanto aos 

actos  requerimentos, reclamações, despachos judiciais subsequentes  praticados, ao abrigo 

dos arts. 667º ss , já depois da notificação da decisão final, mas antes de eventual requerimento 

de recurso.   

                                                 
36 LEBRE DE FREITAS/MONTALVÃO MACHADO/ RUI PINTO, Código I cit., pág. 263 
37 LEBRE DE FREITAS/MONTALVÃO MACHADO/ RUI PINTO, ob. e loc. cits.. 
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Correriam ainda como urgentes por serem da competência do juiz de 1ª instância ou já 

não correriam por já serem posteriores à decisão final, v.g., a arguição de nulidade em 

reclamação (cf. arts. 668º nº 4)  ou o requerimento de aclaração da decisão (cf. art. 669º) , 

quando não coubesse recurso? 38 

 

4. Por fim, mas não menos importante, a qualificação de todo o processo cautelar como 

urgente é, mais latamente, coerente com a simplificação que caracteriza a sequência 

procedimental cautelar mesmo quanto aos actos processuais que as partes podem realizar. 

Na verdade, em termos gerais, resulta da conjugação de vários preceitos que estamos, 

antes de mais, perante um procedimento simplificado ou sumário 39 com dois articulados   

petição e oposição  , seguidos de audiência final e decisão. Esse procedimento está regulado 

primariamente pelos arts. 382º e ss, secundariamente pelos arts. 302º a 304º (cf. o nº 3 do art. 

384º) e, subsidiariamente, pelas regras gerais e comuns, em primeiro grau, e pelo estabelecido 

para o processo ordinário, em segundo grau (cf. o art. 463º nº 1).  

Mais em concreto, expressamente a lei determina produção sumária de prova (cf. art. 

384º nº 1), a dispensa da audição da parte contrária por risco de inutilidade (cf. art. 385º nº 1)  

ou quando o juiz certificar que a citação pessoal do requerido não é viável, não havendo, pois, 

lugar à citação edital (cf. 385º nº 4). Além disso, legalmente impõe-se, ainda, uma concentração 

dos meios de prova como o requerimento e a oposição, conforme o art. 303º  nº1 ex vi art. 384º 

nº 3. 

 

5. Ora, pode discutir-se, nesta sede, se a própria qualificação do procedimento como 

urgente determina, como cláusula geral, a exclusão de actos não conformes à urgência, mesmo 

que a lei o não faça expressamente. 

Na jurisprudência o ac. RP 19-Nov-2001/0151193 (AMÉLIA RIBEIRO) concluiu que “ o 

princípio da celeridade e a natureza urgente dos procedimentos cautelares são incompatíveis com 

o uso, nos referidos procedimentos, do poder/dever de aperfeiçoamento do requerimento inicial” 

e já antes o ac. RP 11-Out-1993 40 excluíra a intervenção de terceiros.  

Em termos próximos, ABRANTES GERALDES 41  defende a inamissibilidade da  

intervenção de terceiros, no que é acompanhado por LEBRE DE FREITAS et alia 42.  Todavia 

                                                 
38 Idêntica perplexidade surgiria na constatação de que o mesmo juiz que recebesse o requerimento de recurso (cf. art. 684º-B nº 1) 
deixaria de ter de actuar em urgência por se tratar já de fase recursal. 
39Neste sentido,WALKER, Vollstreckung und Vorläufiger Rechtsschutz. Kommentar zum Achten Buch der ZPO 
(SCHUSCHKE/WALKER), Bd. II ― Arrest, Einstweilige Verfügung §§ 916-945 ZPO,  3ª ed., Köln/Berlin/ München, Carl 
Heymanns, 2005, Vor § 916, Rdn. 7 e 37. 
40 CJ 18/IV (1993), pág. 22, relevado por TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos cit, 230. 
41 Temas III cit., 131-133. 
42 Código II cit., 15. Ressalvados, para ambas as doutrinas, a intervenção provocada do litisconsorte necessário e os embargos de 
terceiro (cf. ABRANTES GERALDES, Temas cit., 131-133 e LEBRE DE FREITAS et alia, ob. e loc. cits.). Já TEIXEIRA DE 
SOUSA, Estudos cit., 230 demonstra alguma estranheza perante a solução jurisprudencial de exclusão absoluta de intervenção de 
terceiros. 
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ABRANTES GERALDES 43  pugna ainda pela inadmissibilidade de articulados e de documentos 

posteriores à oposição do requerido. 

Na Alemanha WALKER nota que o carácter de processo célere dos procedimentos 

cautelares traduz-se em restrições não previstas expressamente na lei 44, como a não 

admissibilidade de suspensão do processo por pendência de causa prejudicial 45. 

 

6. Por nossa parte, pensamos que se impõe alguma prudência nesta matéria. 

Um primeiro dado seguro é o de que no plano estritamente formal há um sistema de 

remissões no art. 463 nº 1 que autoriza a “importação” das regras subsidiárias, tanto gerais e 

comuns, como do processo ordinário 46. Todavia, ainda e sempre com as devidas adaptações aos 

passos e tempos especiais do procedimento simplificado cautelar  como, de resto, sucede com o 

também dual processo sumaríssimo.  

Mas há um segundo dado, também seguro, mas de sinal contrário: a prova suficiente para 

uma decisão cautelar é sumária nos meios e no procedimento  cf. arts. 384º  nº1 e 303º nº 1 e 

304º. Ora isso significa que a decisão final basta-se com uma summaria cognitio, bastante para 

juízos probatórios de mera justificação, verosimilhança, ou probabilidade ou séria na 

expressão do art. 387º, nº 1. Há, pois, uma assumida vontade legal de restrição do 

princípio da verdade material.  

Essa restrição há-de ser igual para ambas as partes, por força do art. 3º -A: se 

basta prova sumária para o requerente demonstrar os factos constitutivos da sua causa de 

pedir cautelar, também basta prova sumária para o requerido demonstrar os factos das 

excepções ou contrários aos do requerente, enquanto impugnação. 

Por fim, parece ser correcto afirmar que no plano material se a urgência intrínseca do 

objecto cautelar advém da natureza da situação jurídico-subjectiva do requerente da tutela 

cautelar então também o respectivo procedimento há-de ser, pelos actos que incorpora, não 

prejudicial a essa mesma situação. 

Em suma: está-se perante um procedimento urgente por causa da pretensão do requerente 

mas que é sumário para ambas as partes não conhecendo um favor actoris. 

Na verdade, da urgência intrínseca do objecto cautelar resultam especiais deveres de 

diligência para o tribunal, como defende o Tribunal Europeu  dos Direitos do Homem, mas não, 

ipso factum, restrições dos direitos das partes, maxime do requerido, e de terceiros, dada a 

excepcionalidade dessas restrições em face das garantias de processo equitativo. 

 

                                                 
43 Temas III cit., 131-133  
44 Vor § 916 cit. Rdn. 39 ss. 
45 Vor § 916 cit. Rdn. 42. 
46 Idêntica subsidariedade das regras gerais sucede na Alemanha: cf., por todos, WALKER, Vor § 916 cit. Rdn. 7. 
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7. Desta última conclusão, resulta que, ao contrário do pugnado pela doutrina supra 

referida, terão de ser admitidos todos os actos processuais que beneficiam o requerente, como o 

despacho de aperfeiçoamento da sua petição inicial 47, os documentos e os articulado 

supervenientes e, bem assim, a intervenção de terceiros requerida pelo requerente.  

Já o princípio da verdade material deverá ser ceder perante a urgência excluindo-se 

suspensões como a do art. 97º nº 1 e incidentes não necessários para a produção juízos 

probatórios de mera justificação.  

Do lado do requerido, o princípio da igualdade de armas impõe que se lhe dê igual direito 

à dedução de articulados e documentos supervenientes, desde que ocorram até e para apreciação 

na audiência final. Pela mesma, razão, devem ser admitidas intervenções de terceiro provocadas 

pelo requerido.  

Quanto às intervenções espontâneas de terceiro, serão de excluir, em regra, por 

prejudiciais à urgência da causa. Ressalvam-se, como o faz a doutrina, as intervenções para 

composição de litisconsórcio necessário ou para embargo de terceiro,  sob pena de preterição 

desrazoável dos direitos de terceiro 48.  

 

E. Pelo exposto, voltando à razão de ser deste nosso comentário,  somos de opinião que andou 

bem o Acórdão Uniformizador de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça 9/2009 ao 

enunciar que «Os procedimentos cautelares revestem sempre carácter urgente mesmo na fase de 

recurso.» 

                                                 
47 Neste sentido, justamente, LEBRE DE FREITAS et alia, Código II cit., 23. 
48 Já em Itália tem-se defendido, de modo irrestrito, as intervenções de terceiro, tanto espontâneas  o que negamos, como regra , 
sejam pelas partes, seja pelo tribunal  cf.  DINI/ MAMMONE, I provvedimenti d´urgenza nel diritto processuale civile e nel 
diritto del lavoro, 7ª ed., Milano, Giuffrè, 1997, 576-577 e SALVANESCHI, La domanda e il procedimento Il processo cautelare, 
(dir. TARZIA), 2ª ed., Padova, CEDAM, 2004, 317-320. Também, implicitamente, ARIETA,  Trattato di diritto processuale civile, 
vol. III — Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessorie, t. 1, Padova, CEDAM, 2005, págs. 716-717. 


