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1. Introdução 
 

No Código de Processo Civil os artigos 627º - 702º tratam da matéria dos Recursos, sendo estes os artigos 

que vão ser estudados nesta unidade curricular. Artigo a artigo, interessa perceber como se interrelacionam e 

funcionam os institutos. 

 

O artigo 627º/1, CPC declara que “as decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos”. 

Assim, podemos compreender que o objeto do recurso é a legalidade da decisão recorrida.  

Mas o que é um recurso? Um recurso é uma forma de impugnação que pressupõe algumas situações sem 

as quais não faz sentido: 

1. Tem de ter sido proferida uma decisão judicial; 

2. Essa decisão judicial tem de ter sido desfavorável; 

3. A parte não se conforma com a decisão desfavorável; 

4. Existência de alguém num patamar superior – juiz – que altere a decisão; 

 

Apesar de o recurso ser uma forma de impugnação, há outras formas de impugnação para além deste. 

Ainda assim, o recurso constitui a forma de impugnação fundamental de uma decisão judicial. 

 

No artigo 627º/2, é feita a distinção entre dois tipos de recursos: 

 Ordinários: recurso de apelação (de uma decisão da primeira instância para a Relação) e recurso de 

revista (de uma decisão do Tribunal da Relação para o Supremo Tribunal de Justiça); 

 Extraordinários: recurso para uniformização de jurisprudência e  revisão. 

 

Porque existem os recursos? Os recursos são uma forma de tutela que como tal se justificam pelo 

princípio da tutela jurisdicional efetiva. São uma garantia que se concede ao cidadão: a garantia de que uma 

decisão pode ser reavaliada pelos tribunais de patamares superiores. A decisão proferida me primeira instância 

é suscetível de ser controlada ou alterada por juízes mais experientes e com maior qualificação. Isto é, por 

juízes que se encontram num patamar superior na hierarquia dos tribunais e que, por isso, presume-se terem 

mais experiência. 

 

A estrutura hierárquica do sistema judicial é a seguinte: 

 Tribunais de 1ª instância 

 Tribunais da Relação: Lisboa, Porto, Guimarães, Coimbra, Évora 

 Supremo Tribunal de Justiça 

 

Antigamente existia o agravo como modalidade de recurso. Tinhamos a apelação como recurso da primeira 

instância para a Relação quando a questões de conhecimento de mérito; e o agravo de primeira instância que 

era o recurso de uma decisão de primeira instância quanto a questões de forma.  

O agravo terminou com a última reforma do CPC, a de 2013, que nos deixou apenas com o recurso de 

apelação. Da mesma forma que ao gravo existia em paralelo com a apelação, existia também o agravo de 

segunda instância, paralelo ao recurso de revista, mas para questões formais. 

 

Qual a diferença entre recursos ordinários e extraordinários? A diferença tem a ver essencialmente 

com os prazos. 

O recurso ordinário interpõe-se contra uma decisão não transitada em julgado, o que é o normal. Já um 

recurso extraordinário interpõe-se contra uma decisão transitada em julgado. Daqui que a noção de trânsito 
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em julgado dada pelo artigo 628º seja “a decisão considera-se transitada em julgado logo que não seja 

suscetível de recurso ordinário ou de reclamação”, à contrário, a decisão transitada em julgado é suscetível 

de recurso extraordinário. 

O recurso extraordinário é o recurso para uniformização de jurisprudência, que não deve ser confundido 

com a revisão (artigos 696º e ss).  

O recurso de revisão pressupõe também o trânsito em julgado. Este é um recurso muito suis generis que 

tem uma tramitação completamente diferentes dos recursos ordinários. Tem a estrutura de uma ação e correr 

no próprio tribunal que proferiu a decisão. É um recurso que escapa a toda a ordem de tramitação dos recursos 

ordinários, tendo como fundamento acontecimentos gravíssimos. Por exemplo, um juiz proferiu uma decisão 

que transitou em julgado, mas fê-lo proferiu-a sob suborno. Tendo a decisão transitado em julgado, a forma 

de agir é o recurso de revisão. Se não tivesse havido transito em julgado, teríamos recurso de revista. 

 

Vamos por enquanto centrar-nos apenas nos recursos ordinários. 

 

Para percebermos a estrutura de um recurso, é importante perceber a estrutura de uma sentença. 

 Relatório: é um relato descritivo que diz quem propôs a ação contra quem; tem um valor diminuto. 

 Saneamento: ao longo do processo existem várias fases de saneamento. Na sentença há um segundo 

momento de saneamento em que o julgador vai ter de passar os olhos sobre os pressupostos processuais 

de que não se tenha dado conta na primeira fase de saneamento. 

 Discutida a causa, resultou provado que:” elencam-se aqui os factos provados e não provados. 

 Motivação de facto: a maior parte das ações não se perdem pelo direito, mas pelos factos, no sentido 

em que os factos que são dados como provados não chegam para se utilizar os argumentos jurídicos. 

A motivação de facto é a parte em que o juiz mostra porque deu determinados factos como provados 

e não. Este é, inclusive, um dever constitucional – dever de fundamentação (artigo 205º, CRP). Se 

não existir esta demonstração de motivação por parte do juiz, as partes não têm oportunidade de 

impugnar a decisão do juiz quanto à matéria de facto. É com esta motivação que a parte tem a 

possibilidade de pôr em causa a decisão do juiz quanto à matéria de facto, a menos que os factos sejam 

provados por prova plena. 

 Enquadramento jurídico da matéria assente provada (“do direito”): fundamentação de direito; 

enquadramento jurídico dos factos provados; 

 Dispositivo (“decisão final”): é a parte decisiva, no fundo, a decisão. 

 

Tendo em conta esta estrutura de sentença, perspetiva-se a hipótese do recurso. 

Para que seja suficientemente eficiente e para que consiga tutelar o interesse das partes, o sistema de 

recursos tem de dar hipótese às partes de reagir tanto quanto à matéria de direito, como à matéria de facto. O 

recurso joga-se, portanto, em dois planos: na impugnação da decisão de facto e na impugnação da decisão de 

direito. 

Antigamente, para reagir contra a sentença, fazia-se um requerimento ao tribunal, o recurso era ou não 

admitido, e depois eram feitas as alegações de recurso (peça onde a parte deixa vertidas as razões da sua 

discordância).  

Hoje em dia, interpõe-se o recurso apresentando logo as alegações de recurso juntamente com o 

requerimento numa peça única a que se dá o nome alegações de recurso. 

As alegações de recurso têm uma estrutura simples e contêm a matéria de facto e de direito, já que o recurso 

pode incidir sobre qualquer uma delas.  

 

Nota: no artigo 640º temos tudo o que é preciso especificar quanto a matéria de facto. 
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Os depoimentos são ou não gravados? 

Sim, os depoimentos são gravados para possibilitar o exercício do recurso em matéria de facto, senão não 

se sabia o que as testemunhas tinham dito no julgamento e não se conseguia saber como foi feita a prova dos 

factos. Caso o recurso assente em depoimentos gravados, a parte tem de indicar as passagens relevantes para 

o recurso, mas o juiz tem de ouvir tudo o que se passou em julgamento porque a apreciação da prova é global. 

 

As normas do CPC assentam em princípios que dominam o processo civil e que estão por detrás destas 

normas: 

Alguns princípios processuais são: 

 Princípio do contraditório (artigo 3º/3) 

 Princípio da igualdade (artigo 4º, CPC)  

 Princípio do dispositivo 

 Princípio da autorresponsabilidade das partes 

 

Juiz a quo – entidade jurisdicional que proferiu a decisão de que se recorre. 

 

Tribunal ad quem – entidade jurisdicional para a qual se recorre da decisão do juiz a quo e que, em principio, 

a apreciará. 

 

2. O recurso em geral 
 

2.1. A delimitação negativa do objeto: legalidade da decisão recorrida 

 

O recurso constitui uma forma de impugnação das decisões judiciais (artigo 627º/1) desfavoráveis, em 

regra, por um tribunal de nível superior ao que a proferiu. Em regra, porque o recurso extraordinário de revisão 

é interposto para o tribunal que proferiu a decisão recorrida (artigo 697º/1).  

Não se trata de uma reclamação nem deve ser confundido com uma já que uma reclamação é um pedido 

dirigido à própria entidade que proferiu a decisão, apelando a que faça um juízo de reponderação. 

A possibilidade de interpor recurso constitui uma faculdade processual concretizadora do direito à tutela 

jurisdicional efetiva – principio constitucional consagrado no artigo 20º/5, CRP. Trata-se de conceder ao 

utente a garantia de poder submeter a decisão desvantajosa um juso de reponderação, presumivelmente, mais 

qualificado. 

 

O recurso tem como objeto a legalidade da decisão recorrida. Isto quer dizer que não se podem apreciar 

questões novas que não tenham sido suscitadas ou discutidas em 1ª instâncias. Trata-se de apreciar a valoração 

do juízo de facto e de direito emitidos e não de conhecer novos factos ou novas questões de direito.  

A natureza da instância recursiva revela-se, então, uma continuação da instância e não com a configuração 

de uma nova instância, o que delimita o objeto do recurso a conhecer pelo tribunal superior. 

Existem exceções a isto, nomeadamente relacionadas com a apreciação e questões de conhecimento 

oficioso, mormente relacionadas com: 

 Nulidade dos atos jurídicos 

 Movidas por razões de interesse público 

 Conhecimento das cláusulas contratuais estabelecidas imperativamente no interesse do consumidor 

 Abuso de direito 

Não avaliar estas questões de conhecimento oficioso conduz à nulidade do acórdão por omissão e 

pronuncia nos termos do artigo 615º/1, d de acordo com o qual “é nula a sentença quando […] o juiz deixe 
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de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar 

conhecimento”. 

Da mesma forma, se se suscitarem situações em recurso que não foram apreciadas em primeira instância, 

o Tribunal da relação deve declarar a sentença nula por omissão de pronuncia. 

 

Ex: discute-se um contrato pro adesão e a parte não suscitou a nulidade à luz do diploma acerca das cláusulas 

contratuais gerais. Nesse tipo de casos, como a parte não suscitou essa nulidade, mas a vem apresentar em 

recurso e por se tratar de interesse público (é uma causa de nulidade!), a situação pode ser apreciada. 

 

Alguma jurisprudência que melhor permite a compreensão deste assunto: 

 

 Acórdão do DTJ de 8 de junho de 2017 (relatora Maria dos Prazeres Beleza): “Os recursos destinam-

se a apreciar a decisão recorrida e não a uma nova apreciação da causa. Isto significa, por entre mais, 

que não têm por objetivo o conhecimento de questões novas, não colocadas ao tribunal recorrido, salvo 

se forem de conhecimento oficioso”. 

 Acórdão do STJ de 29 de janeiro de 2014 (relatora Maria dos Prazeres Beleza): “Tendo a parte sido 

sustentado o pedido de reconhecimento da contitularidade de um prédio como bem comum do casal na 

figura da acessão industrial imobiliária, não pode, no recurso de revista, pretender que se reconheça esse 

mesmo direito com fundamento na usucapião, por não ser admissível nessa fase do processo a alteração 

do seu objeto”. 

 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 16 de dezembro de 2016 (relator Carlos Gil): “Os 

recursos destinam-se à reponderação de questões que hajam sido colocadas e apreciadas pelo tribunal 

recorrido, não visando o conhecimento de questões novas, salvo os casos de verificação da nulidade da 

decisão recorrida por omissão de pronúncia, de existência de questão de conhecimento oficioso, da 

alteração do pedido, em segunda instância, por acordo das partes, ou da mera qualificação jurídica 

diversa da factualidade articulada”. 

 Acórdão do STJ de 9 de novembro de 2017 (relator Rosa Tching): “Não tendo a Ré suscitado, na 

contestação, a questão da nulidade de uma cláusula contratual geral, tendo-o feito apenas em sede de alegações de 

recurso, nada impede o Tribunal da Relação de, no acórdão que conheceu da apelação interposta da sentença do 

tribunal da 1ª instância, apreciar tal nulidade, por, apesar de ser questão nova, ser de conhecimento oficioso”. 

 

2.2. A matéria de facto e de direito 

 

A distinção entre matéria de facto e de direito releva também no quadro dos recursos, uma vez que o 

recurso tanto pode abranger a decisão de facto, como a decisão de direito. Inclusive, quando os recursos 

sobrem em separado e não nos autos, sobem apenas algumas partes. 

Assim sendo, é importante delimitar com rigor a fronteira entre a matéria de facto e a matéria de direito. 

Existe toda uma base legal que comporta esta diferenciação, pressupondo e exigindo a clara discriminação 

entre matéria de facto e matéria de direito. São exemplos: 

 Artigo 552º/1, d: requisitos da petição inicial: “expor os factos essenciais que constituem a causa de 

pedir e as razões de direito que servem de fundamento à ação”. 

 Artigo 572º, b e c: exposição das razões de facto e de direito por que se opõe à pretensão do autor; 

exposição dos factos essenciais em que se baseiam as exceções deduzidas, especificando-as 

separadamente. 

 Artigo 640º: requisitos indispensáveis da impugnação da decisão de facto. 

 Artigo 662º: modificabilidade da decisão de facto. 
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O atual código de processo civil introduziu um novo paradigma que procurou romper esta divisão rígida 

e excessivamente compartimentada de conceitos, passando a juntar indiferenciadamente matéria de facto e de 

direito. 

Isto permitiu que a atividade instrutória se desenvolvesse com maior liberdade e abrangência sobre as 

realidades da vida que tanto comportam componente de facto e de direito, procurando que a narrativa a 

importar par ao processo não ficasse demasiado aprisionada por conceitos puramente técnicos. 

Concretamente, eliminou-se o despacho do saneamento do processo no qual o juiz deveria limitar 

rigorosamente o elenco dos factos a provar pro cada uma das partes (base instrutória) e assumiu-se o despacho 

enunciado no artigo 596º/1, destinado a “identificar o objeto do litigio e a enunciar os temas da prova”. 

 Objeto do litigio: deverá abranger os pedidos formulados pelas partes e as respetivas causas de pedir 

que, enquanto factos essenciais, os sustentam, bem como pelas exceções perentórias. 

 Temas de prova: enunciados gerais que contém matéria de facto e de direito, reportadas às questões 

centrais sobre as quais vai versar a instrução. O objetivo é delimitar e orientar o modo de produção de 

prova. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do TRL de 23 de abril de 2015 (relatora Ondina Alves): “A sentença não é nula por excesso 

de pronúncia, nos termos do artigo 615º/1, d, se o juiz dá como provado determinado facto que o recorrente 

considera não ter sido alegado ou não constar dos temas de prova”. “é hoje admissível que a enunciação 

dos temas de prova […] assuma um caráter genérico e por vezes aparentemente conclusivo – ao invés do 

que sucedia com a Base instrutória – encontrando-se apenas balizada pelos limites decorrentes da causa 

de pedir e das exceções invocadas na lide. 

 Acórdão do TRG de 17 de dezembro de 2014 (relator Jorge Teixeira): “A enunciação dos temas de 

prova delimitam o âmbito da instrução para que ela se efetue dentro dos limites definidos pela causa de 

pedir e pelas exceções deduzidas, assegurando uma livre investigação e consideração de toda a matéria 

com atinência para a decisão da causa”. 

 

Perante esta nova realidade processual, figuram-se importantes novidades, nem todas sendo vantajosas para 

a boa administração da justiça. 

1. Elimina-se o principio da preclusão quanto ao momento de introdução de factos no processo, já que à 

parte passa a competir apenas a alegação de factos essenciais que constituam a causa de pedir e aqueles 

em que se baseiam as exceções invocadas (artigo 5º/1). À parte deles cabe depois ao juiz considerar 

factos instrumentais; complementares e concretizadores (desde que as partes tenham tido a 

possibilidade de se pronunciar sobre esta factualidade); ou notórios. Independentemente disto, a 

atividade probatória só poderá incidir sobre factos concretos. 

2. As testemunhas só poderão ser inquiridas sobre factos embora com uma margem de liberdade total e 

quase absoluta. Esta configuração quanto à produção de prova acarreta dificuldades, passando a ocorrer 

depoimentos testemunhais, sem rumo ou estratégia definida pela parte que as inquire, e sem a concreta 

delimitação do quadro factual específico. É que nos termos do artigo 410º “a instrução tem por objeto 

os temas da prova enunciados, ou, quando não tenha de haver lugar a esta enunciação, os factos 

necessitados de prova”. 

3. O NCPC fez desaparecer a perspetiva da decisão judicial enquanto resposta aos pontos de facto 

controvertidos, concretos e delimitados. O NCPC terminou com a clara e formal separação entre o 

momento processual da decisão e facto e fundamentação da convicção do julgador, com a possibilidade 

de apresentação de reclamações com fundamentos em contradição, obscuridade, ou deficiência, 
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seguidas da possibilidade de apresentação de alegações de direito, e a sentença. Atualmente a sentença 

congrega em sim numa mesma peça processual a decisão de facto e a decisão de direito, suprimindo a 

possibilidade de na apresentação de reclamações contra a matéria de facto fixada e transformando as 

alegações em audiência em alegações de facto e de direito. 

 

O artigo 640º trata em específico do recurso em matéria de facto. Este artigo é a prova que existe 

distinção entre matéria de facto e de direito ao explicar como se impugna a matéria de facto e como recorrer 

quando se quer pôr em causa os factos. De acordo com este artigo: 

1- O apelante deverá indicar quais os pontos de facto concretos que considera incorretamente valorados 

em 1ª instância. 

2- Seguidamente, terá que indicar, relativamente a cada um dos pontos de facto: 

a. Quais os meios de prova que deveriam ter sido desvalorizados e não foram; 

b. Quais os meios de prova que justificaram, pela positiva, resposta diversa da que foi proferida; 

3- Finalmente, o recorrente tem a obrigação de concluir pelas respostas que, no seu entender, deveriam ter 

sido proferidas a cada um dos pontos de facto em apreço. 

 

Cumprido este itinerário processual, a impugnação da decisão e facto encontra-se em condições de ser 

conhecida e decidida pelo tribunal de recurso. 

A inobservância dos citados requisitos conduz à rejeição do recurso em matéria de facto, havendo nessas 

circunstâncias apenas lugar à apreciação da matéria jurídica contida na apelação – que poderá, não obstante, 

ser suficiente para determinar a procedência do recurso. 

 

Obs.: Quanto a este artigo, o professor considera que o legislador pode fazer o que entender e que nós, como 

juristas, devemos cumprir a lei como ela existe e não como gostaríamos que existisse. Se o artigo 

640ºestebeleceu de forma tão cristalina quando deve ser rejeitado o recurso em matérias de facto, então temos 

que cumprir com isso. 

 

2.3. Os principais princípios processuais 

 

O primeiro principio relevante é o principio do contraditório (artigo 3º/3) de acordo com o qual “o juiz 

deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o principio do contraditório, não lhe sendo lícito, 

salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento 

oficioso, sem que as partes tenham tido possibilidade de sobre elas se pronunciarem”. 

Temos também contraditório nos recursos sob a forma de contra-alegações. Basicamente temos alegações 

de recurso perante as quais a outra parte deve apresentar contra-alegações. A outra pare tem de ter o direito 

de se defender, caso contrário o princípio da igualdade fica prejudicado. 

Deste modo, principio do contraditório tem também uma função de garantia de igualdade das partes. O 

principio da igualdade das partes encontra-se no artigo 4º, CPC e exige que o tribunal assegure, “ao longo 

de todo o processo, um estatuto de igualdade substancial entre as partes, designadamente no exercício de 

faculdades no uso de meios de defesa e na aplicação de cominações ou de sanções processuais”. Não se trata 

de salvaguardar apenas um plano de igualdade puramente formal, mas da obrigação imposta ao juiz de 

estabelecer condições objetivas que assegurem esta igualdade. 

 

O direito de defesa é também aliado do principio do contraditório, manifestando o seu pleno exercício. 

Este principio traduz-se essencialmente na possibilidade de cada uma das partes invocar as suas razões de 
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facto e de direito, oferecer provas, controlar as provas da outra parte, pronunciar-se sobre o valor e resultado 

dessas provas. 

 

Temos também o principio da autorresponsabilidade das partes que se manifesta no principio da 

preclusão, de acordo com o qual o existe a necessidade de prática do ato processual adequado dentro do prazo 

perentório ou da fase processual adequados, sob pena de perder a possibilidade de o fazer. O respeito pelo 

cumprimento adequado dos atos enquadra-se na autorresponsabilidade das partes que, sendo donas dos 

interesses que estão no processo, têm de se responsabilizar por estes acontecimentos, arcando com as 

consequências inerentes à sua inércia processual. 

 

O principio do dispositivo relaciona-se com a natureza do objeto do litígio. Estando em causa direitos 

privados e disponíveis, incumbe à parte a obrigação de trazer aos autos os factos essenciais que suportam o 

seu pedido, de apresentar a defesa relativamente aos factos apresentados pela parte contrária, etc. Cabe-lhes a 

elas dispor do processo, sendo a função do juiz controlar a observância das normas processuais e proferir 

decisão acerca do conflito de interesses. 

 

O principio do inquisitório encontra-se no artigo 411º, CPC e estabelece que “incumbe ao juiz realizar 

ou ordenar, mesmo oficiosamente, todas as diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa 

composição do litigio quando aos factos de que lhe é lícito conhecer”. 

 

Por fim, temos o principio geral de economia processual através do qual se deve considerar prejudicada 

a prática de atos que não acrescentem nada de útil para o fim último da causa – o conscienciosos e equitativo 

julgamento do objeto do processo. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 11 de fevereiro de 2015 (relator Abrantes Geraldes): “O principio do dispositivo 

impede que o tribunal decida para além ou diversamente do que foi pedido, mas não obsta a que profira 

decisão que se inscreva no âmbito da pretensão formulada”. “O principio do contraditório é aflorado em 

diversas disposições do Código de Processo Civil e constitui, a par do dispositivo, pedra angular do 

sistema, potenciando decisões que sejam proferidas depois de ser garantida a cada uma das partes a 

possibilidade de tomar parte do debate nos articulados ou nas alegações de recurso”. 

 Acórdão do STJ de 19 de janeiro de 2017 (relator Tomé Gomes): “A decisão judicial, enquanto 

prestação do dever de julgar, deve conter-se dentro do perímetro objetivo e subjetivo da pretensão 

deduzida pelo autor, em função do qual se afere também o exercício do contraditório por parte do réu, 

não sendo lícito ao tribunal desviar-se desse âmbito ou desvirtuá-lo.” 

 Acórdão do STJ de 18 de outubro de 2018 (relatora Rosa Ribeiro Coelho): “O principio do inquisitório 

adquire plena eficácia na fase da instrução do processo, constituindo um poder-dever que se impõe ao juiz 

com vista ao apuramento da verdade material e à justa composição do litigio”. 

 

2.4. Alegações e contra-alegações 

 

Como já foi referido anteriormente, o principio do contraditório nos recursos manifesta-se, desde logo 

pelas contra-alegações, isto é, pelo confronto entre as razões discordantes de interposição do recurso e de 

modificação da decisão. O recorrente alegará o recurso e o recorrido, nas suas contra-alegações, pugnará, 

presumivelmente, pela manutenção da decisão recorrida. 
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A peça processual inicial do recurso cível, apresentada com o requerimento de interposição do recurso 

contém as alegações de recurso. Veja-se o artigo 637º, de acordo com o qual os recursos se interpõem por 

meio de um requerimento dirigido ao tribunal que proferiu a decisão recorrida no qual se deverá indicar a 

espécie, o efeito e o modo de subida do recurso. Este requerimento tem que conter obrigatoriamente a alegação 

do recorrente, em cujas conclusões deve ser indicado o fundamento especifico de recorribilidade. 

As alegações consistem na exposição alargada dos motivos que justificam que o tribunal de recurso opte 

por uma posição diversa da adotada na instância inferior, concluindo pela errada valoração de facto ou pela 

violação das normas legais aplicáveis à situação sub júdice, e que altere o sentido da decisão recorrida. 

As alegações terminam com as conclusões das alegações, as quais delimitam o objeto do respetivo 

conhecimento por parte do tribunal superior – ónus de síntese conclusiva (artigo 639º). Isto quer dizer que 

o tribunal só conhece aquilo que esteja na conclusão das alegações, independentemente do que esteja no corpo 

das alegações.  

Esta delimitação do objeto do recurso resulta da interpretação de várias normas: 

 Artigo 608º/2: “o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua 

apreciação, exceto aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode 

ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o 

conhecimento oficioso de outras” vide artigo 663º/2. 

 Artigo 635º/4: “nas conclusões da alegação, pode o recorrente restringir expressa ou tacitamente 

objeto inicial do recurso” 

 Artigo 663º/2: “o acórdão principia pelo relatório, em que se enunciam sucintamente as questões a 

decidir no recurso, expõe de seguida os fundamentos e conclui pela decisão, observando-se na parte 

aplicável, o preceituado nos artigos 607º a 612º” 

 Artigo 637º/2 

 

Artigo 639º - ónus de alegar e formular conclusões 

1. 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. 

2. Versando o recurso sobre matéria de direito as conclusões devem indicar: 

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. Invocando-se o erro na determinação da norma aplicável, a norma jurídica que, no 

entendimento do recorrente, devia ter sido aplicada; 

 

O requerimento de interposição de recurso tem, portanto, várias partes: 

 Parte introdutória: “O A., não se conformando com a douta decisão (…) vem da mesma interpor 

recurso de apelação, com subida imediata nos próprios autos e efeito meramente devolutivo”. 

 Alegações: corpo das alegações e conclusões  

 A sua falta implica a imediata rejeição do recurso (artigo 641º/2, b); 

 A sua deficiência, obscuridade, complexidade ou falta das especificações exigidas no artigo 

639º, implica o convite ao seu aperfeiçoamento, no prazo de cinco dias, sob pena de o juiz não 

conhecer do recurso na parte afetada (artigo 639º/3); 
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 Comprovativos: pagamento da taxa de justiça devida (artigo 642º) e comprovativo da notificação da 

parte contrária nos termos do artigo 221º/1, a cumprir pelo apresentante do requerimento em causa1. 

 

Preenchidos estes requisitos, o juiz tem de dar o despacho de admissibilidade ou não admissibilidade do 

recurso. Para isto tem que apreciar também os fundamentos da recorribilidade: 

 Tempestividade (saber se a parte cumpriu o prazo de interposição do recurso); 

 A legitimidade (saber se aparte é legítima para recorrer); 

 A impugnabilidade (nem todas as decisões são impugnáveis, algumas não admitem recurso); 

O despacho torna-se qualquer coisa como “(…) porque é tempestiva a tempestiva interpretação, assiste 

legitimidade ao recorrente e a decisão em causa é impugnável por essa via, admite recurso que é de apelação, 

com subida imediata nos próprios autos, tendo efeito meramente devolutivo”. 

 

E se o recorrente reproduz ipsis verbis nas conclusões as suas alegações de recurso? 

Esta situação suscita a existência ou ausência de conclusões de recurso, uma vez que o recorrente nada 

concluiu. A jurisprudência manifestou-se quanto a isto, no seguinte sentido: “As conclusões das alegações 

que, inquestionavelmente, reproduzem o texto das alegações, são a conhecer o objeto do recurso – artigo 

635º/3, CPC – o que não pode deixar de ser tido em consideração no juízo de ponderação que importa 

convocar quanto a saber se, por tal procedimento, é como se não existissem. […] Cumpre ao Tribunal 

recorrido convidar o recorrente ao aperfeiçoamento das alegações, assinalando a incorreção formal que, 

drasticamente, serviu para rejeitar o recurso” (Acórdão do STJ de 13 de julho de 2017 – relator Fonseca 

Ramos). 

 

O exercício do contraditório no âmbito dos recursos é efetivado e garantido pela possibilidade de contra-

alegações – peça processual através da qual o apelado exerce os seus direitos de defesa relativamente à matéria 

do recurso em prazo idêntico ao da interposição do recurso – regra geral, 30 dias (artigo 638º/1 e 5). 

Ao contrário do que acontece na contestação, da não apresentação de contra-alegações não resulta nenhuma 

consequência desvantajosa para o recorrido. O tribunal analisará do mesmo modo e nos mesmos termos o 

recurso apresentado (e admitido). O único efeito é o de se perder a oportunidade que a parte perde de invocar 

coisas que lhe poderiam ser úteis, mas isto releva apenas num plano estratégico, a nível processual não há 

qualquer efeito. 

 

2.5. A estrutura judiciária 

 

Todos os sistemas de justiça têm de procura organicamente garantir a salvaguarda do direito ao recurso.  

De acordo com o artigo 40º a LOSJ e com os artigos 209º e 210º, CRP temos as seguintes categorias de 

tribunais: 

1. Tribunal Constitucional 

2. Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais judiciais de 2ª instância (Tribunais da Relação) e Tribunais 

judiciais de 1ª instância (Tribunais de comarca); 

3. Supremo Tribunal administrativo, Tribunais administrativos e fiscais 

4. Tribunais de Contas 

5. Tribunais arbitrais 

6. Julgados de Paz 

                                                           
1 Nesta fase as notificações são feitas pelos advogados entre si, o que significa que o juiz não tem que se preocupar com este 
aspeto. O tribunal apenas tem que verificar se no requerimento de interposição de recurso consta o comprovativo de que foi 
dado cumprimento à notificação. 
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A salvaguarda pelo direito ao recurso é dada pela hierarquização dos tribunais, conforme dispõe o artigo 

42º/1 da LOSJ.  Dispõe o artigo 83º, CPC que “Os recursos devem ser interpostos para o tribunal a que está 

hierarquicamente subordinado aquele de que se recorre”. 

Assim, “em regra, o Supremo tribunal de Justiça conhece, em recurso, das causas cujo valor exceda a 

alçada dos tribunais da Relação e estes das causas cujo valor exceda a alçada dos tribunais judiciais de 

primeira instancia” (artigo 42º/2, LOSJ). 

A alçada constitui o valor limite até ao qual o tribunal julga sem recurso, sendo também relevante para 

efeitos de aplicação da medida de sucumbência (artigo 629º/1, CPC). 

 

 

“O recurso ordinário só é admissível quando a causa tenha valor superior à alçada do tribunal de que se 

recorre e a decisão impugnada seja desfavorável ao recorrente em valor superior a metade da alçada desse 

tribunal, atendendo-se, em caso de fundada dúvida acerca do calor da sucumbência, somente ao valor da 

causa” 

 

O valor das alçadas é dado pelo artigo 44º/1 da LOSJ: 

 Tribunal de 1ª instância: €5.000 

 Tribunal de 2ª instância: €30.000 

 

Na lógica da hierarquia dos tribunais é essencial para a sua viabilidade prática a imperativa obrigatoriedade 

do dever de acatamento das decisões dos tribunais superiores relativamente à decisão sob recurso (artigo 

152º/1, CPC e 4º/1, LOSJ). 

 

2.5.1. As funções essenciais dos Tribunais 

 

As funções do Supremo Tribunal de Justiça encontram-se descritas nos artigos 52º - 56º da LOSJ. Estas 

dividem-se em competências do plenário do STJ e em competências das secções (cíveis, criminais e sociais) 

do STJ. Para aqui, o que nos interessa é a competência para julgar recursos. 

As funções dos Tribunais da Relação encontram-se descritas nos artigos 72º - 74º da LOSJ. Estas 

dividem-se também em competências do plenário e competências das secções, voltando a importar a 

competência de cada secção especializada para julgar os recursos, consoante a sua especialização. 

No que toca aos Tribunais de comarca, a estes compete “(…) preparar e julgar os processos relativos a 

causas não abrangidas pela competência de outros tribunais”. É uma competência dada por delimitação 

negativa (artigo 80º, LOSJ). 

 

Em termos gerais, pode dizer-se que os Tribunais de 1ª e 2ª instância julgam direito e facto, enquanto o 

Supremo Tribunal de Justiça julga essencialmente direito.  

Não se pode concluir de forma absoluta que em nenhuma situação seja lícito ao Supremo debruçar-se sobre 

a valoração dos meios de prova: é que há controvérsias relativas à apreciação da matéria de facto que 

constituem verdadeiras questões de direito que podem – e devem – ser conhecidas pelo Supremos tribunal de 

Justiça. 

Exemplo 1: a impugnação por via de recurso da decisão do tribunal da relação que rejeitou uma apelação 

interposta da sentença de 1ª instância em matéria de facto por inobservância dos requisitos legais previstos no 

artigo 640º, CPC, o que constitui uma discussão sobre uma verdadeira e própria questão de direito. O STJ 

pode entender que o recorrente afinal havia cumprido suficientemente as exigências do artigo 640º, anulando 
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o acórdão do Tribunal da Relação e ordenando-lhe que conheça da impugnação da matéria de facto a que o 

apelante corretamente procedeu. 

Exemplo 2: a fixação de determinado facto como provado ou não provado, em sentido que se mostre oposto 

ao que decorre da aplicação das regras processuais atinentes à sua demonstração em juízo, violando-as. Com 

por exemplo, as normas que salvaguardam a força probatória da prova legal plena, as normas respeitantes à 

confissão, as normas referentes à prova pericial, por inspeção ou testemunhas, etc., que constituem igualmente 

questões de direito e não de facto, que são plenamente cognoscíveis pelo Supremo tribunal de Justiça.  

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 3 de dezembro de 2015 (relator Abrantes Geraldes): “Atento o disposto no artigo 

62º do CPC, o Supremo tribunal de Justiça não pode sindicar o modo com a Relação apreciou a 

impugnação da decisão de facto sustentada em meios de prova sujeitos a livre apreciação. A intervenção 

do Supremo tribunal de Justiça em sede de matéria de facto está limitada aos casos em que seja invocada 

a violação da lei adjetiva ou a ofensa a disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova (v.g. 

prova documental ou pro confissão), ou que fixe o valor de determinado meio de prova (v.g., acordo das 

partes, confissão ou documento com força probatória plena). 

 

2.5.2. O funcionamento orgânico e prático de um Tribunal da Relação 

 

Tome-se para exemplo o Tribunal da Relação de Lisboa. 

 

Um Tribunal da Relação é composto por: 

 Presidente da Relação – eleito por todos os juízes desembargadores (artigo 775, LOSJ); 

 Vice-presidente da Relação – eleito por todos os juízes desembargadores (artigo 77º, LOSJ); 

 Secções – noves secções: cinco cíveis, três criminais e uma social. Cada secção é composta por um 

número de juízes desembargadores que se fixa entre 10 a 16 elementos. Cada secção tem um 

presidente de secção eleito anualmente pelos restantes elementos da secção que preside às sessões 

semanais ou quinzenais. 

 

Na Relação, as decisões são tomadas por um colégio de três juízes desembargadores. Como não é possível 

um processo ser tramitado a seis mãos, há apenas um juiz que tramita o processo, assumindo as funções de 

relator. O coletivo que, em conjunto, subscreverá o acórdão é composto pelo relator e por dois adjuntos – 

primeiro adjunto e segundo adjunto. 

O coletivo é apenas chamado a decidir, não é convocado para decidir situações suscitadas no processo: 

essas são decididas pelo relator. 

 

O relator tem como funções (artigo 652º): 

 Corrigir o efeito atribuído ao recurso e o respetivo modo de subida, ou convidar as partes a aperfeiçoar 

as conclusões das respetivas alegações, nos termos do 639º/3; 

 Verificar se alguma circunstância obsta ao conhecimento do recurso; 

 Julgar sumariamente o objeto do recurso, nos termos previstos no artigo 656º; 

 Ordenar as diligências que considere necessárias; 

 Autorizar ou recusar a junção de documentos e pareceres; 

 Julgar os incidentes suscitados; 

 Declarar a suspensão da instância; 
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 Julgar extinta a instância por causa diversa do julgamento, ou julgar findo o recurso, por não haver que 

conhecer o seu objeto; 

 

Partindo do ditado “cada cabeça, sua sentença”, as decisões são tomadas por unanimidade ou maioria.  

 

O acórdão tem duas partes (artigo 663º/2): 

 Fundamento: razões porque se decide; 

 Decisão: ser ou não procedente; 

 

Quando um dos adjuntos seja vencido quanto à decisão ou aos simples fundamentos, votará de vencido 

(artigo 663º/1). 

Quando o relator fique vencido quanto à decisão ou a todos os seus fundamentos, o acórdão é lavrado pelo 

primeiro adjunto vencedor (artigo 663º/3). 

Quando o relator fique vencido quanto a algum dos fundamentos ou relativamente a qualquer questão 

acessória, o acórdão é lavrado pelo juiz que o presidente da secção determinar (artigo 663º/4). 

Caso haja um empate, cada um dos três juízes do coletivo decidir de forma diferente, o Presidente da 

secção intervirá também para desempatar. 

 

Ordem prática: O processo é distribuído ao relator que, primeiramente verifica se o recurso pode ser aceite: 

tem que verificar os pressupostos de recorribilidade: tempestividade, legitimidade e impugnabilidade. Se faltar 

um pressuposto de recorribilidade, o juiz de segunda instância pode não admitir o recurso. 

Depois de admitido o recurso, o juiz desembargador fica com o processo e tem 30 dias para fazer o projeto. 

Este prazo é demasiado curto para a realidade jurídica, pelo que o professor o considera meramente indicativo, 

caso contrário o juiz seria obrigado a decidir à pressa e sem a qualidade jurídica adequada. 

Elaborado o projeto de acórdão, o juiz manda inscrevê-lo na tabela. A tabela é uma folha pública onde 

estão elencados os processos que vão passar à fase seguinte. Há depois uma reunião de toda a secção, e é nesse 

dia que os processos em tabela vão à sessão, são discutidos e assinados. Durante o período de 30 dias para 

fazer o acórdão o juiz relator faz o projeto e envia-o por e-mail aos colegas, sendo, inclusive, as coisas 

discutidas por telefone. 

 

Existe uma situação excecional em que é suprimido um grau de jurisdição – o recurso salta da 1ª instância 

para o Supremo tribunal de Justiça. É o recurso per saltum (artigo 678º). 

Este recurso permite agilizar a tramitação dos recursos quando estão em causa apenas questões de direito, 

com exclusão de qualquer decisão interlocutória. Tem a vantagem de contornar a possibilidade de constituição 

de uma dupla conforme que impeça a possibilidade de interposição e recurso para o STJ (artigo 671º/3). 

Para requerer o recurso per saltum para o STJ é preciso reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos 

(artigo 678º/1): 

a) O valor da ação seja superior à alçada da Relação; 

b) O valor da sucumbência seja superior à 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 artigo 644º/1, quaisquer decisões 

interlocutórias. 
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2.6. A delimitação da figura do recurso relativamente a figuras próximas ou afins 

 

O recurso não constitui a única forma de impugnação de uma decisão judicial, existindo outros meios ao 

alcance das partes, através dos quais estas procuram inverter os termos da decisão proferida pelo juiz. 

 

2.6.1. As reclamações dirigidas ao juiz que proferiu a decisão 

 

Estas reclamações são, por exemplo, aquelas a que se referem os artigos 596º/2 acerca do despacho 

destinado a enunciar o objeto do litigio e os temas de prova, e 422º/2 acerca da redução a escrito dos 

depoimentos. 

Estas reclamações são dirigidas à mesma entidade que proferiu a decisão reclamada, visando um juízo de 

reponderação. Da decisão da reclamação é que poderá haver recurso para o tribunal superior. 

O recurso da decisão de reclamação subirá nos termos gerais do artigo 644º/3, ou seja, juntamente com o 

recurso interposto da decisão final, podendo, porventura, ficar prejudicado nos termos do artigo 660º, que só 

permite a apreciação das decisões interlocutórias que revistam interesse para o respetivo recorrente. 

 

2.6.2. A reclamação das decisões do relator para a conferência 

 

O coletivo é apenas chamado a decidir, não é convocado para decidir situações suscitadas no processo: 

essas são decididas pelo relator. 

 

Artigo 652º/3: “[Salvo o disposto no nº6 do artigo 641º], quando a parte se considere prejudicada por qualquer 

despacho do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que sobre a matéria do despacho recaia 

um acórdão, o relator deve submeter o caso à conferência, depois de ouvida a parte contrária.” 

 

Isto é, regra-geral, da das decisões individuais do relator não há recurso para o Supremo Tribunal de 

Justiça. O Supremo apenas conhece decisões coletivas, ou seja, acórdãos elaborados em conferência. 

Deste modo, é necessário que a parte reclame, para que a decisão seja tomada em conferência para daí se 

poder retirar um acórdão. Sendo este desfavorável, pro ser uma decisão da conferência, já se poderá recorrer 

para a instância superior. 

A exceção é a do artigo 641º/6 de acordo com o qual “a decisão que não admita o recurso ou retenha a 

sua subida apenas pode ser impugnada através da reclamação prevista no artigo 643º”.  

Esta é a situação em que o relator não admite o recurso de revista contra o acórdão que relatou. Esta 

reclamação será distribuída a um juiz conselheiro (relator) do Supremo Tribunal de Justiça. 

 

2.6.3. A reclamação prevista no artigo 643º 

 

Este tipo de reclamação reveste uma estrutura muito próxima da do recurso, na medida em que não se 

dirige ao juízo de reponderação por parte do juiz que proferiu a decisão, sendo sim dirigida ao tribunal 

hierarquicamente superior – ao tribunal da Relação. 

Diz o artigo 643º/1 que “do despacho que não admita o recurso, pode o recorrente reclamar para o tribunal 

que seria competente para dele conhecer, no prazo de dez dias contados da notificação da decisão” de não 

admissão do recurso. A reclamação entra no Tribunal de Comarca, mas é dirigida ao Tribunal da Relação 

(artigo 643º/3). 
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A decisão que venha a ser tomada pelo relator do Tribunal da Relação pode ser objeto de reclamação para 

a Conferência, de acordo com o artigo 643º/4 que remete para o artigo 652º/3, de acordo com o qual se pode 

reclamar dos atos individuais do relator para a Conferência, provocando um acórdão. 

A decisão da Conferência não haverá, à partida, possibilidade de recurso de revista por não se aplicarem 

os requisitos exigidos pelo artigo 671º, nomeadamente a dupla conforme e por não se tratar de uma decisão 

que conheça o mérito da causa. 

Caso diferente é o da decisão do juiz desembargador relator do processo no Tribunal da Relação que não 

admita recurso do acórdão que ele próprio relatou. Aqui, há possibilidade de reclamar para o Supremo Tribunal 

de Justiça ao abrigo do artigo 652º/3 que estabelece esta exceção ao dizer “salvo o disposto no nº6 do artigo 

641º (…)”, onde se prevê precisamente esta situação. 

 

Se entrar, dentro do prazo legal estabelecido para o efeito (da reclamação do artigo 643º e não do recurso), 

um requerimento intitulado “Recurso”, mas que consubstancia uma reclamação nos termos do artigo643º/1, 

deve ser aproveitado e seguido como tal, dando cumprimento ao artigo 193º/3 que visa a conservação dos 

atos processuais. 

 

Esquemas: 

 

Situação 1: 

 O juiz de 1ª instância não admite o recurso contra a sua sentença; 

 Há reclamação dos termos do artigo 643º/1 para o Juiz Desembargador da Relação designado por 

sorteio; 

 Da decisão deste juiz cabe reclamação para a Conferência (artigo 643º/4 que remete para o artigo 

652º/3); 

 Da decisão da conferência não se admite recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça por 

nãos e incluir na previsão do artigo 671º/1. 

 

Situação 2: 

 Juiz desembargador-relator não admite recurso do acórdão que relatou; 

 Há reclamação do artigo 643º para o Juiz Conselheiro relator no Supremo Tribunal de Justiça, 

designado por sorteio; 

 Da decisão do Juiz Conselheiro relator cabe reclamação para a conferência (artigo 679º que remete 

para os artigos 652º/3, que por sua vez remete para o 641º/6); 

 

Situação 3: 

 Juiz desembargador entende, ao contrário do que entendeu o juiz a quo, que o recurso de 1ª instância 

(a apelação) não é admissível; 

 Há reclamação para a conferência, seguindo-se a regra geral do 652º/3; 

 Desta decisão coletiva da qual resulta um acórdão, não há, em regra, recurso de revista por não se 

incluir na previsão do artigo 671º/1; 

Nesta situação não se pode apresentar a reclamação do artigo 643º porque o recurso admitido não diz 

respeito a decisão tomada pelo próprio juiz, sendo a única forma de reação o requerimento para a 

conferência com vista à prolação de um acórdão. 
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No recurso extraordinário para uniformização e jurisprudência, há norma especial prevendo a 

possibilidade de reclamação para a Conferência da decisão do Juiz Conselheiro relator que, na fase inicial, 

não admite recurso extraordinário (artigo 692º/2). 

 

2.7. A arguição de nulidades processuais 

 

A reação das partes face ao não cumprimento, pelo juiz da tramitação processual exigida em determinada 

circunstância, ou perante a falta de requisitos essenciais a que tem imperativamente de obedecer uma decisão 

judicial, expressa-se através da invocação, perante o juiz da causa da nulidade do ato, solicitando que se 

declare que o mesmo deixará de produzir efeitos ou que será adotada a formalidade em falta. 

Temos, essencialmente: 

 Nulidades processuais gerais 

 Nulidades da sentença ou de julgamento 

 

2.7.1. As nulidades processuais 

 

“As nulidades processuais devem ser suscitadas perante o tribunal em que as mesmas foram cometidas e, 

caso a requerente se não conforme com a decisão proferida sobre o requerimento de arguição de nulidade, 

desta caberá recurso” 

Acórdão do TRL de 20 de abril de 2015 (relatora Ondina Alves) 

 

 

“Das nulidades reclama-se, dos despachos recorre-se.” 

 

Nos artigos 186º - 202º temos a possibilidade de arguição das nulidades processuais gerais que se reportam, 

de forma genérica, aos atos praticados contra a lei processual ou omitidos quando essa mesma lei obrigava a 

que fossem praticados. 

Encontram-se aqui: 

 A ineptidão da petição inicial 

 A falta de citação 

 A nulidade da citação 

 O erro na forma de processo 

 … 

 

Diz o artigo 630º/2 que não é possível recorrer das decisões proferidas sobre as nulidades previstas no 

artigo 195º/1 - regras gerais sobre as nulidades dos atos -, a menos que vão contra os princípios da igualdade 

ou do contraditório, com a aquisição processual de factos ou com a admissibilidade de meios probatórios”. 

O artigo 195º/1 refere-se à prática de atos que a lei não admita e à omissão de atos ou formalidades que a 

lei prescreva. Estes só produzem nulidade quando: 

 A lei o declare; 

 A irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa; 
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2.7.2. As nulidades da sentença 

 

Quanto às nulidades da sentença: 

 Se a decisão for recorrível, as mesmas devem ser arguidas no âmbito do competente recurso, contando das suas 

alegações/conclusões.  

 Se a decisão não for recorrível, as nulidades serão arguidas apenas perante o juiz que proferiu a decisão que as 

decide definitivamente. 

 

Dispõe sobre isto o artigo 615º. Este artigo é utilizado nas situações de recurso, sendo normalmente mal utilizado. 

O que está aqui em causa são nulidades formais da decisão e não discordância de mérito. O artigo 615º serve para 

apontar vícios formais da sentença recorrida. 

Este artigo refere-se também ao acima descrito quando, no seu nº4 dispõe que “as nulidades mencionadas nas alíneas 

b) a e) só podem ser arguidas perante o tribunal que proferiu a decisão se esta não admitir recurso ordinário, podendo o 

recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades. 

Assim sendo, o objeto dos recursos remete-se a três áreas: 

 Reapreciação da valoração do juízo a quo sobre a matéria de facto. 

 Reapreciação da legalidade do enquadramento jurídico que o juiz a quo fez incidir sobre os factos que 

considerou como provados. 

 Apreciação das nulidades da sentença ou do acórdão (artigo 615º) 

 

Em qualquer instância, pode o juiz que proferiu a decisão suprir a nulidade invocada pelos interessados “emendando 

à mão”. Isto resulta do processamento subsequente à arguição da nulidade presente no artigo 617º: 

1- Se a questão da nulidade da sentença ou da sua reforma for suscitada no âmbito de recurso dela interposto, 

compete ao juiz apreciá-la no próprio despacho em que se pronuncia sobre a admissibilidade do recurso, não 

cabendo recurso da decisão de indeferimento. 

2- Se o juiz suprir a nulidade ou reformar a sentença, considera-se o despacho proferido como complemento e 

parte integrante desta, ficando o recurso interposto a ter como objeto esta nova decisão. 

3- Neste caso, pode o recorrente, no prazo de dez dias, desistir do recurso interposto, alargar ou restringir o 

respetivo âmbito, em conformidade com a alteração sofrida pela sentença, podendo o recorrido responder a tal 

alteração no mesmo prazo. 

4- Se o recorrente, por ter obtido o suprimento pretendido, desistir do recurso, pode o recorrido, no mesmo prazo, 

requerer a subida dos autos para decidir da admissibilidade da alteração introduzida na sentença, assumindo, a 

partir desse momento a posição de recorrente. 

5- Omitindo o juiz o despacho previsto no n.º 1, pode o relator, se o entender indispensável, mandar baixar o 

processo para que seja proferido; se não puder ser apreciado o objeto do recurso e houver que conhecer da 

questão da nulidade ou da reforma, compete ao juiz, após a baixa dos autos, apreciar as nulidades invocadas ou 

o pedido de reforma formulado, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o previsto no n.º 6. 

6- Arguida perante o juiz que proferiu a sentença alguma nulidade, nos termos da primeira parte do n.º 4 do artigo 

615.º, ou deduzido pedido de reforma da sentença, por dela não caber recurso ordinário, o juiz profere decisão 

definitiva sobre a questão suscitada; porém, no caso a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, a parte prejudicada 

com a alteração da decisão pode recorrer, mesmo que a causa esteja compreendida na alçada do tribunal, não 

suspendendo o recurso a exequibilidade da sentença. 

 

O artigo 613º, permite ao juiz retificar erros materiais, suprir nulidade e reformar a sentença ou qualquer despacho 

(nº2 e 3). 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 17 de dezembro de 2009 (relator Sebastião Póvoas): “A construção do artigo 615º 

do Código de Processo Civil traduz-se num vício de construção da sentença caracterizado em os 
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fundamentos invocados conduzirem logicamente não ao resultado expresso mas a resultado oposto, isto é, 

há uma contradição lógica entre as premissas e a conclusão do silogismo judiciário”. 

 Acórdão do STJ de 29 de outubro de 2015 (relator Tomé Gomes): “Nos termos do nº 4 do artigo 615º, 

as nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do nº 1 só podem ser arguidas perante o tribunal que proferiu 

a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o recurso, no caso contrário, ter como 

fundamento qualquer dessas nulidades”. 

 

Analisemos as alíneas do artigo 615º. É nula a sentença quando: 

 

a)  Não contenha a assinatura do juiz – com a assinatura eletrónica esta questão já não se coloca. Para 

se houver problemas existe sempre o nº2 que estabelece que a nulidade é suprida oficiosamente, ou a 

requerimento das partes. 

 

b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão – está aqui 

basicamente em causa o dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 205º, CRP; 154º/1 e 

607º/3, CPC). Há falta de fundamentação, quer de facto, quer de direito, quando a sentença/acórdão 

não contém as razões essenciais que permitem compreender o raciocínio que esteve na base das 

decisões proferidas. A decisão judicial não pode ser opaca quanto às razões que suportam a sua 

conclusão, porque isso não permitirá impugnar o que quer que seja. Este é um vicio formal e não 

material de julgamento. O erro material constitui objeto do conhecimento do recurso não se 

subsumindo a uma situação de nulidade meramente formal da decisão recorrida como aquela a que se 

refere esta alínea. Uma coisa é a falta de factos que justificam a decisão ou a falta de exposição mínima 

quanto ao respetivo enquadramento jurídico, outra é a apreciação errada dos factos. No primeiro caso 

haverá nulidade da sentença/acórdão; no segundo a questão será decidida pelo tribunal ad quem. 

 

c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou 

obscuridade que torne a decisão ininteligível – o que justifica esta previsão normativa é a falta de 

conciliação lógica entre o facto e a conclusão jurídica que dele se extraía em termos de poder dizer-se 

que um aponta em determinado sentido e outro adota o sentido precisamente inverso formulando um 

erro de lógica. Isto não se confunde com uma errada valoração dos factos ou do enquadramento 

jurídico pelo juiz a quo, o que não constituirá nulidade. 

 

d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de 

que não podia tomar conhecimento – está aqui em causa o cumprimento pelo juiz do dever previsto 

no artigo 608º/2 de “resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, 

excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode ocupar-se 

senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento 

oficioso de outras”. Ou seja, as questões essenciais que são colocadas pelas partes e que relevem para 

a decisão da causa devem ser especificadamente apreciadas. é importante referir que uma coisa são as 

questões essenciais, outras são os argumentos das partes: o que a lei impõe é que o juiz conheça das 

questões essenciais, não que aprecie todos os argumentos invocados. Relativamente ao excesso de 

pronúncia, existirá nulidade da decisão judicial quando o juiz desrespeitando o principio do 

dispositivo, conheça questões não alegadas pelas partes e que não são do seu conhecimento oficioso; 

no fundo, quando for para além da relação processual controvertida confinada à causa de pedir e aos 

pedidos expostos. Esta situação nãos e confunde com a amplitude que o juiz tem na indagação, 

interpretação e aplicação das regras de direito (artigo 5º/3). Uma coisa é a delimitação do conhecimento 
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do juiz ao conjunto das questões que as partes submeteram ao seu veredicto e que balizam a sua esfera 

e pronúncia; outra é a liberdade do julgador no desenvolvimento da sua abordagem jurídica dessas 

mesmas questões, com o aprofundamento técnico-jurídico que entenda adequado. 

 

e) O juiz condene em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido – está em causa a possível 

violação do artigo 609º, consistindo ao principio do dispositivo e ao principio do contraditório. Na 

parte dispositiva, é vedado ao juiz a condenação ultra petitum, concedendo ao demandante um valor 

superior àquele que ele próprio – no uso da sua autonomia privada – definiu como delimitador da sua 

pretensão. O mesmo se passa quando o juiz condena a parte em objeto diverso daquele que constituiu 

o pedido formulado na ação. Quanto ao contraditório, a parte que é condenada não poderia defender-

se de algo que não foi nesses termos concretos e definidos contra si dirigido. Todas as suas legitimas 

expetativas sairiam assim gravemente frustradas, deixando de estar perante um processo justo, leal e 

equitativo. 

 

2.7.3. A tramitação do processo em caso de nulidade 

 

O artigo 613º/1 estipula a regra do esgotamento do poder jurisdicional ao determinar que “proferida a 

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

Isto significa que uma vez proferida a sentença ou o despacho, não assiste ao juiz que a proferiu o direito 

de a modificar, de “dar o dito por não dito”, de refazer o seu pensamento após melhor ponderação e reescrever 

o decidido. Está em causa a segurança e certeza jurídicas. 

A sua eventual modificação terá que ser feita através de recurso, competindo a uma instância superior 

sindicar as razões de facto e de direito constantes da sentença, operando, ou não, a modificação do seu 

dispositivo – confirmando, alterando ou revogando o decidido. 

O artigo 613º/2 aponta algumas exceções a esta regra, flexibilizando-a. O juiz pode, apesar da regra do 

esgotamento do poder jurisdicional: 

 Retificar erros materiais 

 Suprir nulidades 

 Reformar a sentença 

 

Retificação de erros materiais – artigo 614º 

 

A lei consagra para a retificação destes erros um regime muito amplo. Estão em causa erros de escrita ou 

de cálculo, ou condenação em custas, ou simples inexatidões, a correção é feita por simples despacho, podendo 

ser de iniciativa do próprio juiz, ou por via do requerimento nesse sentido apresentado por qualquer das partes. 

Estas decisões têm lugar: 

 Antes da subida do recurso, caso a decisão em causa admita recurso (artigo 614º/2); 

 A todo o tempo, caso a decisão não admita recurso (artigo 614º/3); 

 

A retificação do erro considera-se sempre parte integrante da sentença (artigo 617º/2). 

 

Nulidade da sentença – artigo 615º 

 

Não sendo a decisão suscetível de recurso, as nulidades da sentença são sempre arguidas perante o tribunal que as 

proferiu. 

Sendo a decisão suscetível de recurso, as nulidades da sentença devem ser arguidas no âmbito das alegações do 

recurso. 
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Reforma da sentença – artigo 616º 

 

Trata-se de uma faculdade concedida às partes de solicitar a alteração da sentença em casos de: 

 Reforma quanto a custas e multa: Sendo a decisão suscetível de recurso, este pedido de reforma é 

formulado no âmbito das alegações; não sendo suscetível de recurso, o pedido de reforma é formulado 

em requerimento autónomo junto do tribunal que proferiu a decisão (nº 3). 

 Erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, devidos a lapso 

manifesto do juiz (não se tratando da simples discordância da parte relativamente ao decidido): 

o que está em causa é o cometimento pelo juiz de um engano. Esta faculdade só pode ser exercida no 

caso da decisão não ser suscetível de recurso. Havendo recurso, essa temática é naturalmente objeto 

das alegações e será apreciada pelo tribunal superior. 

 

 

Artigo 617º: Este artigo abarca as várias hipóteses de reforma da sentença em erro na determinação da norma 

aplicável ou na qualificação jurídica: 

 Hipótese de a decisão ser suscetível de recurso: O juiz a quo, antes do processo subir, tem de apreciar, 

no despacho de admissibilidade do recurso (artigo 641º/1) a questão da nulidade da sentença. Sendo 

a decisão de indeferimento da arguição de nulidade, a mesma é definitiva, não comportando recurso 

(autónomo). Sendo a questão da nulidade da sentença objeto do recurso a apresentar e a apreciar no 

tribunal superior, não faria o menor sentido, no caso de indeferimento pelo juiz a quo da arguição de 

nulidade, possibilitar a interposição de um novo recurso autónomo contra esta decisão, duplicando 

desnecessariamente os procedimentos. 

 Hipótese do deferimento da arguição de nulidade pelo juiz a quo: esta decisão faz parte integrante da 

decisão, complementando-a. Logo, o recurso que foi interposto fica a ter por objeto a nova decisão, 

assim modificada. O recorrente que arguiu a nulidade pode, no prazo de 10 dias: 

 

o Desistir do recurso; 

o Alargar o seu âmbito; 

o Restringir o seu âmbito; 

 

 Hipótese de o juiz a quo, incumprindo o disposto no artigo 617º/1, não conhecer da arguição de 

nulidade: o juiz relator desembargador, se entender que é indispensável tal pronúncia, ordena a 

devolução dos autos à 1ª instância para esse preciso efeito. 

 Hipótese de não haver lugar, no tribunal superior, ao conhecimento do objeto do recurso (artigo 

655º/1), existindo, porém, o dever de apreciar da nulidade (ou reforma) da sentença: O juiz 

desembargador ordena a devolução dos autos à instância inferior, sendo o juiz a quo a conhecer as 

ditas nulidades. Tudo se passa como se a decisão em que e arguiu a nulidade da sentença não 

comportasse recurso ordinário. 

 Hipótese de a decisão nãos er suscetível de recurso: o juiz a quo conhece da arguição da nulidade da 

sentença, sendo a sua decisão definitiva. 

 

 

 

 

 

O recorrido pode responder à conduta adotada pelo recorrente no 

prazo de 10dias. Em caso de desistência do recurso pode requerer 

a sua subida para que se decida da admissibilidade da alteração, 

passando de recorrido a recorrente. 
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Temos uma situação excecional: 

 

Nos casos de lapso manifesto na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos 

ou, ainda por lapso manifesto, constando do processo documento ou outro meio de prova plena que, só por si, 

implique necessariamente decisão diversa da proferida, e verificando-se a modificação do antes decidido, 

operada pelo juiz a quo que atendeu o requerimento da parte nesse sentido, a lei confere ao prejudicado com 

tal alteração (à parte contrária) a possibilidade de recorrer, ainda que a decisão não fosse em princípio 

recorrível pelo facto de o valor da causa por não superior à alçada respetiva não o permitir (artigo 617º/6). 

 

3. Os pressupostos de recorribilidade das decisões judiciais 
 

Nem todas as decisões judiciais comportam a possibilidade de reação através de recurso a interpor pelo 

vencido – é necessário que sejam impugnáveis; nem todas as partes podem interpor recurso das decisões 

judiciais proferidas – é necessário que lhes assista legitimidade para recorrer; a possibilidade de 

interposição de recurso encontra-se balizada temporalmente, através dos prazos perentórios fixados na lei – é 

necessário que o recurso seja interposto tempestivamente. 

Estes pressupostos de recorribilidade são determinantes para o recebimento, ou não, do recurso pelo juiz 

que proferiu a decisão recorrida. 

 

3.1. A impugnabilidade 

 

A impugnabilidade afere-se através de vários critérios. 

 Valor da alçada e sucumbência 

 Não se tratar de um despacho de mero expediente ou proferido no uso de um poder discricionário do 

juiz 

 Situações especiais 

 

O primeiro critério é o do valor da alçada e a sucumbência (artigo 629º/1). Importa relembrar que o 

autor está obrigado a indicar o valor da causa, sendo a sua ausência motivo da extinção da instância (artigo 

305º/3). Este valor é depois fixado no despacho saneador ou na sentença. 

A alçada reporta-se ao valor da causa até ao qual um tribunal julga sem recurso. Assim sendo: 

 O tribunal de 1ª instância julga sem recurso as causas de valor não superior a 5 mil euros. 

 O tribunal da relação julga em recurso as causas de valor não superior a 30 mil euros. 

Assim, para haver recurso para a instância seguinte, o valor da ação tem de ser superior ao da alçada da 

ação. 

Quanto à sucumbência, só pode recorrer quem for vencido na causa (artigo 631º) e em valor superior a 

metade da alçada do tribunal suja decisão recorre. 

 Na primeira instância, a parte só poderá recorrer se a decisão lhe for desfavorável em valor superior a 

€ 2.500,00. 

 No tribunal da Relação, a parte só poderá recorrer se a decisão lhe for desfavorável em valor superior 

a € 15.000,00. 

 

Este critério salvaguarda o valor da confiança no sistema e da defesa das legítimas expetativas acalentadas pelas 

partes aquando da ação em juízo. 
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Existem exceções a este critério, em que o legislador atendendo à natureza das matérias em causa entendeu que 

deveria ficar sempre salvaguardada a possibilidade de interposição de recurso pela aprte prejudicada. 

Temos uma série de casos que permitem o recurso até ao Supremo tribunal de justiça (artigo 629º/2): 

 as decisões em que se discuta a violação das regras da competência internacional, em razão da matéria e da 

hierarquia ou ofensa de caso julgado; 

 as decisões sobre o valor da causa ou dos incidentes, com o fundamento de que o seu valor excede a alçada do 

tribunal de que se recorre; 

 as decisões proferidas contra jurisprudência uniformizada pelo STJ; 

 a decisão constante do acórdão do Tribunal da Relação que esteja em contradição com outro sobre a mesma 

questão fundamental de direito, desde que o motivo da recorribilidade não tenha a ver com a alçada do tribunal. 

Temos depois casos em que também é sempre admitido o recurso, mas apenas até ao tribunal da Relação (artigo 

629º/3): 

 as ações em que se aprecie a validade, a subsistência ou a cessação dos contratos de arrendamento, com exceção 

dos arrendamentos para habitação não permanente ou para fins especiais e transitórios. 

 das decisões respeitantes ao valor da causa nos procedimentos cautelares, desde que o fundamento seja de que 

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

 das decisões de indeferimento liminar da petição ou do requerimento inicial de procedimento cautelar (vide 

sobre esta matéria artigo 590º, nº 1). 

 

O segundo critério é não se tratar de um despacho de mero expediente ou proferido no uso de um poder discricionário 

do juiz (artigo 630º/1). 

Um despacho de mero expediente consiste num despacho que se destina a “prover o andamento regular do 

processo, sem interferir no conflito de interesses entre as partes; consideram-se proferidos no uso legal de um poder 

discricionário os despachos que decidam matérias confiadas ao prudente arbítrio do julgador”.  

Estão em causa despachos que não interferem com os direitos processuais das partes ou com a definição 

jurídica na relação material controvertida: limitam-se a ordenar e a regular a tramitação dos autos. 

Quando se fala de despachos proferidos no uso de um poder discricionário estão em causa situações 

em que a própria lei submete ao prudente arbítrio do julgador a adoção de uma ou de várias soluções 

alternativas, legalmente admissíveis. 

É ,todavia, perfeitamente possível impugnar os pressupostos da legalidade do uso do poder discricionário 

(isto é, a questão da ausência dos pressupostos ou inclusivamente a situação de desvio de poder). Ou seja, é 

inteiramente recorrível o entendimento perfilhado pelo juiz a quo de que lhe era concedido, naquele caso 

concreto, o poder de optar por uma de várias soluções alternativas, segundo o seu prudente arbítrio – ao 

contrário do entendimento das partes de que não lhe assistia tal faculdade discricionária. 

A este propósito uma nota: as decisões singulares proferidas pelo juiz desembargador que admitem 

reclamação para a conferência nos termos do artigo 652º/3, abrangem as decisões desse relator ainda que 

hajam sido tomadas no uso de poderes discricionários. 

 

Jurisprudência: 

 Acórdão do TRL de 12 de Julho de 2012 (relator Ilídio Sacarrão Martins): “Serão despachos 

proferidos no uso legal de um poder discricionário os que o juiz profere livremente ao abrigo de uma 

disposição que, perante determinado circunstancialismo, lhe confere uma ou mais alternativas de opção, 

entre as quais o juiz deve escolher em seu prudente arbítrio e em atenção aos fins do processo civil. É a 

faculdade conferida ao juiz de, entre as várias soluções possíveis, optar por aquela que no seu entender é 

a mais adequada ao fim visado pela lei”. 
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O terceiro critério implica que não estejam em causa (artigo 630º/2): 

 decisões de simplificação ou adequação formal (artigo 6º/1) 

 decisões sobre nulidades em geral (artigo 195º) 

 decisões de adequação formal (artigo 547º) 

a menos que estas decisões contendam com princípios da igualdade ou do contraditório, com a  aquisição processual de 

factos ou com a admissibilidade de meios probatórios. Se tal acontecer, deixa de valer a regra especial de 

irrecorribilidade. 

 

A lei prevê depois situações de irrecorribilidade por via de disposição legal especial. São, por exemplo, os casos 

dos seguintes artigos: 

 artigo 569º/ 2 – decisão sobre o pedido de prorrogação de prazo processual;  

 artigo 590º/7 – despacho judicial que convida ao suprimento de irregularidades, insuficiências ou 

imprecisões dos articulados;  

 artigo 595º/4 – decisão do juiz que, no despacho saneador, relega para final o conhecimento de 

exceções por ausência de elementos suficientes;  

 artigo 511º/4 – admissão de testemunhas para além do limite previsto no nº 1;  

 artigo 605º/1 – decisão proferida pelo juiz substituto sobre a repetição de atos já praticados no 

processo, na hipótese de falecimento ou impossibilidade do juiz;  

 artigo 617º/1 – decisão de indeferimento da arguição de nulidades ou pedido de reforma suscitadas no 

recurso interposto; 

 

Em contraponto, o CPC contempla situações avulsas em que é sempre admissível a interposição de recurso (ainda 

que em apenas um grau). São os casos dos artigos 116º/5; 150º/5 e 6; 181º/3; 257º/2; 559º/2; 616º/2; 617º/2; 902º/1 e 

2 e 1081º/3. 

 

Nas situações de condenação por litigância de má-fé, está sempre assegurado o recurso em um grau 

independentemente do valor da causa ou da sucumbência (artigo 542º/3). 

No caso de processo de indemnização contra magistrados, há sempre recurso do acórdão do Tribunal da Relação que 

conheça em 1ª instância da causa para o Supremo Tribunal de Justiça. Sendo tramitado e julgado como de revista 

(artigos 966º, 967º e 974º/1 e 2). 

 

3.2. A tempestividade 

 

A existência de um prazo para a interposição de recurso relaciona-se com a “necessidade de não protelar 

no tempo a firmeza da definição das situações jurídicas levadas a efeito pelo tribunal”. 

 

Os prazos para a interposição de recurso encontram-se no artigo 638º. 

O prazo geral é de 30dias (artigo 638º/1, 1ª parte) quer para a interposição do recurso de apelação, como 

para a interposição do recurso de revista. Existem depois exceções em que o prazo é de 15 dias (artigo 638º/1, 

2ª parte); são elas: 

 Processos de natureza urgente: procedimentos cautelares, processos de revitalização de insolvência, 

processos de promoção e proteção de menores e tutelares em geral, atos praticados pelo juiz no âmbito 

do procedimento especial de despejo, as decisões proferidas no processo especial para a tutela da 

personalidade, as decisões do juiz em processo de arbitragem voluntária, relativamente à nomeação de 

árbitros, recursa de árbitros, destituição de árbitros e redução do montante dos respetivos honorários e 

processos de expropriação por utilidade pública. Estes processos correm em férias judicias (artigo 

138º/1). 
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 Casos previstos o artigo 644º/2: aqui encontramos as exceções face ao recurso de apelação. Estas 

englobam as seguintes situações: 

o decisão que aprecie o impedimento do juiz; 

o decisão que aprecie da incompetência absoluta do tribunal2; 

o decisão que decreta a suspensão da instância 

o decisão que de admissão ou rejeição de qualquer articulado ou meio de prova (assim como de 

rejeição parcial do requerimento de prova); 

o decisão eu condene em multa ou comine outra sanção processual; 

o decisão que ordene o cancelamento de qualquer registo; 

o decisão proferida depois da decisão final; 

o decisão cuja impugnação com o recurso da decisão final seria absolutamente inútil; 

o demais casos especialmente previstos na lei onde cabe recurso de apelação 

 Casos previstos no artigo 677º: refere-se aos processos urgentes e aos casos previstos no artigo 673º 

o qual se refere: 

o A acórdãos cuja impugnação com o recurso de revista seria absolutamente inútil; 

o Aos demais casos previstos expressamente na lei; 

 

 

O inicio do prazo para a parte recorrer é contado, regra-geral, a partir da notificação da decisão que se 

pretende recorrer (artigo 638º/1).  

Existem exceções a isto: 

1- Revelia, nos casos em que não há lugar à notificação nos termos do artigo 249º: o início do prazo 

conta-se a partir da publicação da decisão (artigo 638º/2); se a revelia cessar antes de decorrido tal 

prazo para recorrer, a lei passa a obrigar à notificação e é a partir daí que se conta o início do prazo 

para recorrer. 

2- Despachos ou sentenças proferidas oralmente no processo: o prazo para interposição inicia-se no 

dia da prolação do despacho ou sentença se a parte esteve presente ou foi notificada do ato (artigo 

638º/3); 

3- Se não houver lugar, por força das circunstâncias, à notificação ao interessado no recurso, o 

início do prazo para recorrer corresponde ao momento do seu conhecimento da decisão, cujo ónus de 

prova compete ao recorrente aquando da apresentação do requerimento de interposição de recurso. 

4- Na situação especial do recurso subordinado, o inicio da prova para a apresentação do recurso conta-

se da data da notificação do recurso principal ou independente (artigo 633º/2) 

 

Questão jurisprudencial: saber se num processo com a natureza de urgente, mas tramitado durante anos 

como não urgente e sempre encarado por todos como tal, deverá ou não ser salvaguardada/tutelada a confiança 

e expectativa da parte quando interpõe um recurso dentro de um prazo próprio para um processo não urgente 

(30 dias), com base num princípio geral da boa fé e de proteção da legítima aparência. “Resultando a 

qualificação como urgente da lei, a mesma não é, em princípio, posta em causa pelo comportamento dos 

vários intervenientes no processo. É confundir o plano do ser e do dever ser sustentar que o incumprimento 

dos prazos legais pelos magistrados ou pelos funcionários judiciais suprime a natureza urgente do processo 

                                                           
2 Acórdão do STJ de 22 de novembro de 2016 (relator Alexandre Reis): “é de 30 dias o prazo para interpor de recurso de decisãi 
que, além de ter julgado procedente a exceção de incompetência absoluta do tribunal, pôs termos ao processo com absolvição 
total dos teus da instância. (…) A remissão para o próprio nº2 do artigo 644º só logra cabal compreensão se tivermos por 
adquirido que a mesma abarca apenas decisões interlocutórias que apreciem a competência do tribunal e determinem o 
prosseguimento dos autos, sem pôr termo à causa (…)”. 
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(...) o incumprimento dos prazos pelos intervenientes (…) não pode relevar para suprimir a qualificação legal 

do processo como urgente, em prejuízo do sinistrado”. 

 

Temos ainda algumas situações especiais nomeadamente as do artigo 638º, nº 7 e nº8. 

 

O nº7 estabelece que “se o recurso tiver por objeto a reapreciação da prova gravada, ao prazo de 

interposição e de resposta acrescem dez dias”. Esta ampliação do prazo, que passa de 30 dias para 40 dias só 

faz sentido se estiver em causa a necessidade de colocar em crise a prova gravada e a valoração da prova 

testemunhal. 

A justificação para sito reside no tempo acrescido que a parte necessitará para ouvir e analisar a prova 

gravada em termos de proceder à impugnação da decisão de facto com estrita observância dos requisitos 

enunciados no artigo 640º. É denotar que a questão de saber se se encontram reunidos os critérios do artigo 

640º que pode implicar a rejeição do recurso em matéria de facto é da competência do juiz de 2ª instância e 

não do juiz do tribunal recorrido que admite a apelação. 

Se nas contra-alegações houver ampliação do objeto do recurso de acordo com o artigo 636º, o 

recorrente/apelante ainda dispõe do prazo de 15 dias para responder à matéria de ampliação. 

É de suscitar a situação em que o recorrente decide proceder à impugnação da decisão e facto, mas apenas 

com base em prova documental junta ao processo, não fazendo referência a nenhum depoimento prestado em 

audiência. Neste caso não é aplicável o artigo 638º/7, sendo o prazo de recurso apenas de 30 dias. Se depois 

a parte quiser apresentar contra-alegações e nessas invocar a prova testemunhal produzida, ainda assim não 

aproveita o artigo 638º/7 – o sue prazo para contra-alegar é sempre igual ao de que o recorrente dispôs. 

 

O nº8 refere-se às situações em que é querida pelo recorrido a ampliação do objeto do recurso nos termos 

do artigo 636º. Nestes casos, o recorrente pode responder à matéria da ampliação num prazo de 15 dias 

posteriores à notificação do requerimento. 

 

Situações previstas noutras leis: 

 Artigo 26º/4 do regulamento de custas processuais: “Da condenação em multa, penalidade ou taxa 

sancionatória excecional fora dos casos legalmente admissíveis cabe sempre recurso, o qual, quando deduzido 

autonomamente, é apresentado nos 15 dias após a notificação do despacho que condenou a parte em multa, 

penalidade ou taxa”. 

 Artigo 52º/1 do código de Expropriações /Lei168/99 de 18 de setembro): deve ser interposto no prazo de 20 

dias o recurso da decisão arbitral a que alude o artigo 49º do mesmo diploma legal. 

 Artigo 32º/3 do regime Geral dos Processos Tutelares Cíveis (RGPTC): fixa o prazo de 15 dias para interpor 

recurso de decisões sobre a aplicação, alteração ou cessação de medidas tutelares cíveis. 

 

Quanto ao caráter perentório dos prazos, é importante ressalvar o artigo 139º que permite que o ato seja praticado 

posteriormente mediante pagamento de multa e o artigo 140º acerca do justo impedimento. 

 

3.3. A legitimidade  

 

A interposição de recurso só é admissível relativamente ao sujeito processual que, sendo parte principal 

na causa, não viu atendidas as suas pretensões (artigo 631º/1). 

É perante a análise da posição assumida por cada uma das partes e pelo resultado final que se aferirá 

verdadeiramente a legitimidade para recorrer; legitimidade esta que nãose confunde com a legitimidade 

processual do artigo 30º. 
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Compete ao juiz que recebe o recurso verificar este requisito (artigo 641º/2, a), não ficando o juiz ad quem 

impedido de o fazer também. Nos termos do artigo 652º/1, b, o juiz relator pode também averiguar estas 

situações, sobretudo por não estar vinculado às posições assumidas pela instância inferior. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 29 de junho de 2017 (relator Olindo Geraldes): “A parte considera-se vencida 

quando a sua pretensão jurisdicional é afetada ou prejudicada pela decisão judicial, podendo o critério 

ser material ou formal, os quais, em geral, coincidem na legitimidade ad recursum. Se a pretensão 

principal da parte não proceder, ainda que a pretensão subsidiária obtenha vencimento, pode recorrer da 

decisão, visto não ter obtido a decisão mais favorável, que consistia na procedência da pretensão 

principal”. 

 Acórdão do STJ de 15 de fevereiro de 2017 (relatora Fernanda Isabel Pereira): “A expressão “tenha 

ficado vencido” usada no artigo 631º, nº 1, do CPC, deve interpretar-se com o sentido de que pode recorrer 

a parte principal que tenha ficado “afetada ou prejudicada” pela decisão e que a pretenda impugnar para 

o tribunal hierarquicamente superior, não se confundindo o conceito de legitimidade para efeito de recurso 

com a noção de legitimidade processual a que se refere o artigo 30º do CPC”. 

 

A legitimidade para recorrer constitui um pressuposto do direito a impugnar por via de recurso uma decisão 

judicial desfavorável. Inversamente, a falta de interesse em agir não assenta no desentendimento da pretensão 

apresentada em juízo. Existe, sim, falta de interesse quando a parte não tem interesse em recorrer por nenhum 

efeito prático poder vir a obter, para si, com a decisão obtida no recurso. 

O artigo 660º, estabelece, inclusivamente, a regra geral do não conhecimento das decisões interlocutórias 

que não revistam qualquer interesse para o recorrente. No mesmo sentido, estabelece o artigo 671º/4 no que 

toca ao recurso de revista. 

Nestes casos não há falta de legitimidade, mas sim falta de interesse em agir dada a inutilidade prática em 

que se traduz o conhecimento pelo tribunal superior dessas matérias. 

 

O artigo 631º/2 alarga o âmbito do nº1 permitindo a quem não seja parte principal na causa recorrer desde que um 

efetivo prejuízo pela decisão. Encontram-se abrangidas pela previsão normativa: 

 Partes acessórias (assistentes, Ministério Público…); 

 Terceiros que não são partes na causa (depositários, adquirentes ou preferentes na ação executiva, o agente de 

execução, qualquer interveniente no processo que haja sido afetado por uma decisão que concretamente o 

contemple em termos negativos… não se incluem aqui o promitente-comprador na ação de reivindicação da 

coisa prometida, nem o sócio da sociedade na ação em que esta foi condenada, por se considerar que nestas 

situações o seu interesse é meramente indireto e reflexo); 

 

Estabelece o artigo 631º/3 que “O recurso previsto na alínea g) do artigo 696º pode ser interposto por 

qualquer terceiro que tenha sido prejudicado com a sentença, considerando-se como terceiro o incapaz que 

interveio no processo como parte, mas por intermédio do seu representante legal”.  

Aqui confere-se legitimidade para recorrer através de recurso especial de revisão por parte de terceiro 

prejudicado com o sentido da decisão judicial. 

O artigo 696º/g reporta-se à situação da interposição de recurso extraordinário de revisão com fundamento 

em litígio que assenta em ato simulado das partes e que não tenha sido detetado pelo tribunal. 

Trata-se de uma situação especial em que a própria lide constituiu uma aparência de litígio com a 

finalidade de obter vantagem indevida para as partes e prejudicar um terceiro que não teve oportunidade de 

intervir neste simulacro de contenda judicial. 
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Neste anómalo contexto, é compreensível que lhe seja concedida legitimidade para, através do recurso 

extraordinário de revisão, anular o efeito daquele veredicto assente em premissas ilusórias e irreais que foi 

promovido com o objetivo de o prejudicar. 

 

3.4. A perda do direito de recorrer e a renuncia ao recurso 

 

Este tópico manifesta o artigo 632º - perda do direito de recorrer e renúncia ao direito. 

1- É licito às partes renunciar aos recursos; mas a renuncia antecipada só produz efeito se provier de 

ambas as partes. 

2- Não pode recorrer quem tiver aceite a decisão depois de proferida. 

3- A aceitação da decisão pode ser expressa ou tácita; a aceitação tácita a que deriva da prática de qualquer 

facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer. 

4- O disposto nos números anteriores não é aplicável ao Ministério Público. 

 

Sendo a relação material controvertida de natureza disponível e tomando em consideração o  princípio 

geral do dispositivo, a parte - que pode fazer cessar a qualquer momento a instância, através de desistência, 

confissão ou transação do objeto do pedido -, pode logicamente desistir do recurso por si interposto ou declarar 

a sua prévia intenção de não interpor recurso da decisão que venha a ser proferida. 

Se desistir antecipadamente do recurso os efeitos dessa sua renúncia antecipada só relevam se a mesma 

provier de ambas as partes. A lei não concebe assim a situação em que apenas uma das partes renuncia ao 

recurso. 

 

A lei retira ainda, à parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão (o réu que procedeu voluntariamente 

ao pagamento ao A. da totalidade da quantia em que foi condenado) a possibilidade de, numa postura 

frontalmente contraditória, vir a impugnar através de recurso a decisão acatada. 

A aceitação da decisão não impede, ainda assim, que se a parte contrária tiver interposto recurso, a parte 

possa também impugná-la através de recurso subordinado ao abrigo do artigo 633º/4 de acordo com o qual 

“salvo declaração expressa em contrário, a renúncia ao direito de recorrer ou a aceitação, expressa ou tácita, 

da decisão por parte de um dos litigantes não obsta à interposição do recurso subordinado, desde que a parte 

contrária recorra da decisão”. 

 

A renúncia ou a aceitação da decisão judicial desfavorável têm como efeito prático a antecipação do 

trânsito em julgado da decisão. 

 

O ato de desistência do recurso envolve uma maior informalidade face à desistência do pedido, podendo 

ser realizado através de simples requerimento, sem necessidade da prova de poderes especiais por parte do 

respetivo mandatário judicial. 

 

A desistência do recurso pode ser apresentada até à prolação da decisão. Ou seja, após o tribunal de recurso 

o ter apreciado, através da feitura do acórdão assinado n respetiva sessão, passa a ser intempestiva a desistência 

do recurso. 

 

3.5. A defesa do apelado 

 

A posição do apelado no recurso é bastante ténue uma vez que a sua inércia não comporta quaisquer 

especiais cominações ou efeitos desfavoráveis já que ao tribunal de recurso competirá sempre apurar os 
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fundamentos apresentados pelo apelante e que a decisão recorrida já comporta razões de direito que 

manifestam a sua postura processual. 

A lei não associa efeito algum à não apresentação das contra-alegações pelo que, por maioria de razão, 

não existe qualquer obrigação de o recorrido formular conclusões nesta sua peça processual, no que concerne 

ao seu exercício do direito de defesa.  

Mesmo sem conclusões, as contra-alegações serão tomadas em consideração pela instância de recurso. 

Os prazos de resposta do apelado/recorrido são iguais aos prazos para interposição do recurso (artigo 

638º/5), o que constitui, como se disse, uma emanação dos princípios do contraditório e da igualdade das 

partes. 

 

4. As modalidades e âmbito da figura do recurso 
 

A figura do recurso pode assumir diversas modalidades e variar consoante o seu âmbito, tanto do ponto 

de vista objetivo, como subjetivo. 

 

4.1. Recursos ordinários e extraordinários 

 

De acordo com o artigo 627º/2 temos os seguintes recursos: 

 Recursos ordinários: apelação e revista; 

 Recursos extraordinários: recurso de uniformização de jurisprudência e revisão; 

 

A distinção entre recursos ordinários e extraordinários manifesta-se numa profunda diferenciação de 

regimes e natureza. O critério diferenciador é o transito em julgado. Os recursos extraordinários são 

interpostos de uma decisão transitada em julgado, enquanto que os recursos ordinários são interpostos de uma 

decisão não transitada em julgado. 

“A decisão considera-se transitada em julgado logo que não seja suscetível de recurso ordinário ou de 

reclamação” (artigo 628º). 

Ou seja, o trânsito em julgado relaciona-se com a definitividade da discussão da matéria da decisão 

judicial, não permitindo a reabertura desse debate, a não ser através precisamente da interposição de recurso 

extraordinário. Trata-se de garantir a segurança e a certeza na definição final da relação material controvertida. 

O trânsito em julgado é o ponto final do litigio, momento no qual se produz o efeito de caso julgado de 

acordo com os artigos 619º - 626º. 

 

Os recursos extraordinários são decididos pelo mesmo tribunal que proferiu a decisão. 

No caso do recurso de uniformização de jurisprudência temos um recurso interposto para o pleno das 

secções cíveis quando o Supremo Tribunal de Justiça tiver proferido acórdão que esteja em contradição com 

outro anteriormente proferido pelo mesmo tribunal, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 

essencial e fundamental de direito (artigos 688º - 695º). 

Já o recurso de revisão extraordinário reveste a estrutura de uma ação declarativa, sendo apreciado pelo 

mesmo tribunal que proferiu a decisão que se pretende impugnar por esta via.  

Tem a ver com situações especiais excecionais, de especial gravidade, que impõem, por incontornáveis 

imperativos de justiça material, que se reabra a discussão de um litígio em que foi proferida decisão final 

definitiva, ferindo assim o princípio da intangibilidade do caso julgado em detrimento da salvaguarda da 

necessidade de fazer prevalecer o valor da Justiça (artigos 696º - 702º). 
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4.2. Recursos independentes e subordinados 

 

Pode dar-se o caso de tanto o A. como a R. não obterem aquilo que pediram podendo ambas ser 

consideradas partes vencidas na causa. Sendo ambos vencidos, ambos poderão recorrer da parte da decisão 

que lhes foi desfavorável se para tal reunirem os requisitos gerais: tempestividade, legitimidade e 

impugnabilidade. 

Neste caso podem fazê-lo com total autonomia, ou subordinar-se à posição que a contraparte venha a 

assumir (artigo 633º/1). 

No caso do recurso subordinado, a perspetiva daquele que recorre subordinadamente é a de só o fazer 

consoante a atitude que venha a ser assumida pela parte contrária. Ou seja, a se a parte contrária entender não 

recorrer, então esta parte não o faz, conformando-se com o decaimento de causa na parte em que a decisão 

não atendeu a sua pretensão, julgando-a improcedente; se a parte contrária recorrer, então a parte pode decidir 

recorrer subordinadamente. 

Pode ainda acontecer que a lei não permita o recurso autónomo nos termos do artigo 629º/1. Por exemplo, 

imagine-se que a parte vencedora não decaiu em valor superior a metade da alçada do tribunal de que se 

pretende decorrer. Se a parte contrária (vencida) recorrer, a parte vencedora poderá recorrer subordinadamente 

ainda que não cumpra o requisito do valor da sucumbência (artigo 633º/5). 

É todavia importante atentar ao seguinte: se a parte vencedora não for vencida quanto ao conhecimento do 

pedido, mas apenas quanto a alguns fundamentos ou no âmbito da decisão de facto o meio processual a seguir 

pelo apelado não é o recurso subordinado, mas sim a ampliação do objeto do recurso nos termos especiais do 

artigo 636º. 

Isto significa que se o não atendimento das razões daquele que obteve ganho de causa respeitar a algum 

ou alguns dos fundamentos que apresentou, ou a matéria de facto que não foi dada como provada pelo juiz a 

quo, não há cabimento legal para a interposição de recurso neste tocante, sendo os interesses processuais do 

apelado vencedor assegurados preventivamente através do instituto da ampliação do objeto do recurso. 

 

O prazo para recorrer subordinadamente só se inicia com a notificação da interposição do recurso principal 

(artigo 633º/2). 

A posição daquele que irá recorrer subordinadamente não é afetada ou prejudicada pela postura (da 

renuncia ao recurso ou aceitação da decisão) que tenha porventura assumido em momento anterior ao 

momento do conhecimento de que afinal a parte contrária entendeu recorrer (artigo 633º/4). 

Se o recorrente principal desistir do recurso ou este ficar sem efeito ou o tribunal dele não tomar 

conhecimento, o recurso subordinado caducará (com as custas a cargo do recorrente principal), conforme 

dispõe o artigo 633º/3. 

Passada a fase formal da admissibilidade do recurso principal e do recurso subordinado, o tribunal superior 

aprecia-os com total autonomia e sem a menor influência recíproca. 

Sendo apreciado o recurso principal, o tribunal superior tomará conhecimento do recurso subordinado. 

Ainda que o recurso principal venha a ser julgado improcedente, nada obsta ao conhecimento e inteira 

procedência do recurso subordinado. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 26 de fevereiro de 2013 (relator Azevedo Ramos): “Não caduca o recurso 

subordinado se a desistência do recurso principal só acontece após ter sido proferida a decisão que 

conheceu do mérito de ambos os recursos, onde se julgou improcedente o recurso principal e parcialmente 

procedente o recurso subordinado”. 
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 Acórdão do STJ de 19 de outubro de 2016 (relator António da Silva Gonçalves): “Sendo admissível a 

revista principal, é admissível a revista subordinada, ainda que, quanto a esta, haja dupla conforme.” 

Existem também acórdãos na opinião contrária. 

 Acórdão do TRL de 6 de outubro de 2010 (relator Luís Lameiras): “A circunstância de, em recurso 

principal, apenas se suscitarem questões de direito não impede que, em recurso subordinado, venham a 

ser suscitadas questões de reapreciação da matéria de facto e de impugnação de despachos interlocutórios. 

Pese embora o recorrente principal haja requerido, na alegação, a subida per saltum ao Supremo Tribunal 

de Justiça, a circunstância de o recorrente subordinado suscitar essas questões, na contra-alegação, 

inviabiliza o acolhimento daquela pretensão. Num caso desses, os recursos, independente e subordinado, 

têm de ser processados, como apelação, no tribunal da Relação”.  

 

4.3. O âmbito do recurso 

 

O âmbito do recurso relaciona-se com a questão da extensão do recurso aos compartes não recorrentes 

(artigo 634º). É que pode acontecer existirem vários RR. ou AA. e apenas alguns deles decidirem recorrer. 

A regra geral é a de que o recurso aproveita apenas ao sujeito que recorre e não àqueles que, podendo ter 

recorrido, se conformam com a decisão desfavorável. 

Existem, não obstante, algumas exceções: 

 Caso de litisconsórcio necessário (artigo 634º/1): o resultado do recurso repercutir-se-á aos 

litisconsortes necessários. É que neste caso de pluralidade subjetiva, temos uma ação judicial em que 

os interesses dos litisconsortes são incindíveis, o que nos permite compreender a unicidade da solução 

da instância recursiva 

 Caso de litisconsórcio voluntário e coligação:  

o Se os não recorrentes aderir ao recurso na parte em que o seu interesse é comum (artigo 634º/2, 

a); a adesão terá que ter lugar até ao inicio do prazo que o relator tem para a elaboração do 

acórdão (artigo 634º/3 e 657º/1).3 

o Se os não recorrentes tiverem um interesse essencialmente dependente do interesse do 

recorrente (artigo 634º/2, b); 

o Se os não recorrentes tiverem sido condenados em regime de solidariedade com o recorrente e 

o recurso, pelos seus fundamentos, não respeite unicamente à pessoa do recorrente (artigo 

634º/2, c); 

 

Sobre a questão da extensão do recurso, veja-se o acórdão do STJ de 3 de abril de 2014 (relator 

Fernando Bento), de acordo com o qual: 

“Debatem-se a este propósito duas soluções: 

 Segundo o principio da realidade, os efeitos do recurso são absolutos e estendem-se a todos os 

compartes vencidos; logo o êxito do recurso aproveita a todos eles; 

 Segundo o princípio da personalidade ou da relatividade, os efeitos do recurso afetam apenas os 

compartes recorrentes e não se comunica aos não recorrentes. 

                                                           
3 Acórdão do TRC de 17 e maio de 2016 (relatora: Maria Domingos Simões): “Pela adesão o aderente, que não recorreu, 
beneficia do recurso interposto por uma comparte. Não se trata de uma total comunhão de interesses, como ocorre nas 
situações de litisconsórcio necessário, mas apesar da autonomia da situação das compartes nos casos de litisconsórcio voluntário 
ou da coligação, identifica-se um interesse que é, ainda que parcialmente, comum. (…) do que se trata é de estender os efeitos do 
recurso oportunamente interposto, e não de permitir à parte que viu precludido o direito de recorrer, designadamente pelo 
decurso do prazo, que venha, por esta via, introduzir em juízo um recurso autónomo”. 
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E um dos casos em que funciona o princípio da realidade com a extensão automática dos efeitos do 

recurso aos não recorrentes é o da pré-existência de litisconsórcio necessário entre todos os 

cointeressados, independentemente do facto de todos os litisconsortes interporem recurso”. 

 

A matéria dos recursos enquadra-se no âmbito dos direitos disponíveis, onde impera o principio da 

autonomia privada e do dispositivo, sendo naturalmente permitido à parte restringir o objeto do seu recurso, 

quer relativamente aos sujeitos (subjetivamente), quer relativamente ao objeto (objetivamente). 

Assim, não existindo litisconsórcio voluntário, o recorrente pode: 

 Excluir do recurso algum ou alguns vencedores (artigo 635º/1) – delimitação subjetiva; 

 Restringir o seu recurso a alguma ou algumas das decisões que existiram no aresto decisões distintas 

(artigo 635º/2) – delimitação objetiva; 

 

Salvo disposição em contrário, o recurso abrange naturalmente tudo o que, na parte dispositiva da decisão, 

for desfavorável ao recorrente (artigo 635º/3). 

Neste contexto, é permitido ao recorrente, nas suas conclusões de recurso que delimitam como se viu o 

conhecimento pelo tribunal superior, restringir o objeto inicial do mesmo (artigo 635º/4). 

Se, na sequência do recurso interposto, for revogada ou alterada a decisão, ou mesmo anulado o processo, 

tal não afetada a parte da decisão que não foi objeto de recurso – e que, por esse motivo, transitou em julgado 

(artigo 635º/5). 

Pode, portanto, por via desta disposição legal, estabelecer-se uma diversidade de julgados relativamente 

aos diversos sujeitos do processo ou a partes do decidido que não foram objeto de recurso (podendo sê-lo). 

 

4.4. A ampliação do âmbito do recurso a requerimento do recorrido 

 

O artigo 636º trata da ampliação do âmbito do recurso a requerimento do vencedor/recorrido. 

Diz este artigo que: 

1- No caso de pluralidade de fundamentos da ação ou da defesa, o tribunal de recurso conhece do 

fundamento em que a parte vencedora decaiu, desde que esta o requeira, mesmo a título subsidiário, 

na respetiva alegação, prevenindo a necessidade da sua apreciação. 

2- Pode ainda ao recorrido, na respetiva 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. 

3- 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. 

 

Pressupostos desta figura processual: 

1. Existência da pluralidade de fundamentos da ação ou da defesa; 

2. Decaimento do vencedor em parte dos fundamentos; 

3. Requerimento do vencedor para que o tribunal conheça dos seus fundamentos; 

4. Não decaimento do vencedor em qualquer pedido que tenha formulado ou arguição de nulidade que 

haja atempadamente suscitado; 

 

Esta trata-se de uma arma para os vencedores precavidos. A não existir este mecanismo de salvaguarda 

processual, o vencedor da causa -a que não assistiria a necessária legitimidade para recorrer, poder-se-ia ver 

surpreendido com uma reviravolta na apreciação dos fundamentos que determinaram o resultado 
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processualmente favorável, conduzindo afinal à sua derrota, sem que tivesse tido a oportunidade de fazer 

valer, junto da instância superior no âmbito do conhecimento do recurso interposto pelo antagonista vencido, 

o seu argumentário quanto à decisão sobre matéria de facto ou de direito que se revelou contrária àquela que 

entende correta. 

 

Esta ampliação no âmbito do recurso diz apenas respeito aos fundamentos da ação e da defesa. Se estiverem 

em causa pedidos em que a parte haja decaído, o mecanismo processual adequado para reagir é o da 

interposição de recurso – quer independente, quer subordinado. 

 

O nº2 deste artigo confere ainda aa possibilidade de o recorrido arguir a nulidade da sentença ou impugnar 

a decisão proferida sobre determinados pontos antevendo, à cautela, a possibilidade de procedência do recurso 

interposto pelo recorrente. 

Neste caso, embora o apelado tenha saído vencedor e a ação julgado no sentido favorável, é plenamente 

possível configurar a situação em que o juiz haja cometido qualquer nulidade, por exemplo, por omissão de 

pronúncia, relativamente a uma exceção perentória não apreciada (por exemplo, a prescrição, a caducidade, a 

compensação, a exceção do não cumprimento, etc.). 

Se a causa da nulidade foi apreciada e tiver influência no resultado da ação, o caminho processual a seguir 

já não é o da ampliação do recurso, mas o da interposição de recurso independente ou subordinado, uma vez 

que o apelado tem necessariamente que ser considerado parte vencida. 

 

Este artigo é também aplicável às situações em que a parte tenha defendido determinada posição jurídica 

que é desatendida pelo tribunal de 1ª instância, o qual, no âmbito da sua liberdade quanto à averiguação, 

interpretação e aplicação das regras de direito (artigo 5º/3), acaba por decidir o pleito favoravelmente aos seus 

interesses. 

Em sede de recurso, o vencedor terá que ter o direito de suscitar a reapreciação daquele fundamento que 

aduziu e que não foi atendido pelo tribunal. 

 

Cumpre diferenciar as situações em que é aplicável a ampliação do âmbito do recurso do funcionamento 

normal previsto no artigo 665º/2, (regra da substituição ao tribunal recorrido). 

Neste último caso, não existe improcedência de fundamentos, mas apenas o seu não conhecimento por 

terem sido considerados prejudicados pela resposta dada a outras matérias analisadas na decisão judicial.  

Ora, inexistindo motivo para considerar afinal que a matéria omitida esteja prejudicada, o tribunal superior, 

em substituição da instância recorrida, passará a tomar conhecimento das questões omitidas, respeitando 

previamente o contraditório conforme exige o artigo 655º/3. 

Aqui não há, obviamente, cabimento para o requerimento de ampliação do objeto do recurso. 

 

Existe também a eventualidade de descida dos autos `instância inferior para apuramento, em sede de 

julgamento, de elementos de facto em falta.  

A ampliação do âmbito do recurso, em sede de matéria de facto, pode eventualmente levar o tribunal 

superior a remeter os autos à instância inferior com vista ao apuramento dos elementos em falta, através da 

realização de julgamento, após o que o processo regressará para o conhecimento do mérito. 

 

Ao apelante é conferido o prazo de 15 dias para responder à matéria da ampliação do âmbito do recurso 

(artigo 638º/8). 
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Resumindo: uma decisão judicial que cumpra os requisitos de admissibilidade do recurso pode ser objeto de 

impugnação nas seguintes vertentes: 

1. Recurso pelo vencido (Autor ou Réu), quanto à totalidade dos pedidos ou parte deles, podendo 

delimitar-se o recurso quanto a algum ou alguns Autores/Réus, incluindo potencialmente a arguição 

de nulidades (artigo 615º); a impugnação do juízo de facto; a impugnação do enquadramento jurídico 

dos factos dados como provados e não provados). 

2. Tanto o A. como o R. podem recorrer, autónoma e independentemente, das decisões desfavoráveis 

sobre as suas pretensões, os quais correm em paralelo. 

3. Recurso subordinado do vencedor sem necessidade de observar os requisitos do artigo 629º/1 (artigo 

633º, nº 5). O recurso subordinado, ultrapassados os limites formais que possam obstar ao 

conhecimento do recurso independente (desistência, inadmissibilidade, etc.), é conhecido nos termos 

processuais em que o recurso do vencido (podendo proceder ainda que este último improceda). 

4. Ampliação do objeto do recurso, a título subsidiário, por parte do vencedor relativamente a 

fundamentos não atendidos, ou à decisão de facto ou através da arguição de nulidades da sentença que 

não foram objeto de conhecimento com influência na decisão da causa. 

 

4.5. O recurso em matéria de facto 

 

Grande parte dos litígios judiciais joga-se na possibilidade do recorrente conseguir modificar o elenco dos 

factos dados como provados e não provados, sem o que não existirá base factual suficiente para suportar as 

razões de direito conducentes à procedência da sua pretensão. É que sem uma versão atual, o enquadramento 

jurídico não passa de letra morte. 

Quando o recorrente impugna a decisão relativa a matéria de facto fica adstrito a várias obrigações, cujo 

incumprimento tem como consequência a rejeição do recurso em matéria de facto 

Ao recorrente incumbe, nos termos do artigo 640º: 

 Indicar os pontos de facto que impugna; 

 Identificar os meios de prova que impõem decisão e facto divergente da proferida pelo juiz a quo; 

 Relacionar os meios de prova por si referidos com cada um dos pontos de facto cuja alteração pretende; 

 Pronunciar-se pela resposta alternativa que deverá ser acolhida no veredito que virá a ser proferido 

pelo Tribunal da Relação; 

 Indicar, especificadamente, as passagens da gravação que justificam a modificação do juízo de facto 

(se as alegar); 

 

Idêntico dever é imposto ao recorrido que, em sede de contra-alegações, entenda deduzir oposição à 

impugnação de facto, nos termos do artigo 640º/2, do Código de Processo Civil. 

 

A reapreciação da matéria de facto constitui um efetivo e novo juízo autónomo que terá que ser realizado 

pelos juízes desembargadores. Não se trata de apenas corrigir os manifestos erros de valoração do juiz a quo, 

mas importa extrair um novo juízo de facto que se sobrepõe ao emitido pelo juiz a quo, embora condicionado 

e balizado pelas conclusões das alegações do recurso e pela eventual ampliação do objeto do recurso requerido 

pelo vencedor/apelado. 

A decisão do Tribunal da Relação deverá proceder ao exame ponto por ponto da matéria de facto 

controvertida abrangida pela impugnação e pronunciar-se conclusivamente pela resposta (confirmativa ou 

modificativa) que entenda conferir, estabelecendo-se assim o quadro factual final e definitivo sobre o qual 

incidirá o inerente enquadramento jurídico. 
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Seguindo a Jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, se a estrutura de impugnação 

utilizada pelo apelante não comportar qualquer relevante dificuldade no exercício do contraditório, 

designadamente por haver o apelado respondido, nas suas contra-alegações, a todas as questões de facto 

suscitadas e não afetar minimamente a tarefa de reapreciação a realizar pelo tribunal, deverá concluir-se que, 

neste contexto, a observância estrita da letra de lei redunda numa solução excessivamente formalista e rigorista 

que cumpre afastar, considerando-se suficientemente cumprida (pelo menos minimamente) a exigência legal 

quer permite o conhecimento do recurso. 

 

5. A dinâmica do recurso 
 

A instância recursiva segue uma tramitação própria relativamente ao: 

 Momento da subida do recurso (imediata ou diferidamente); 

 Modo de subida (nos próprios autos ou em separado); 

 Efeito meramente devolutivo ou meramente devolutivo e suspensivo; 

 

5.1. O modo de interposição do recurso 

 

Na interposição do recurso deve observar-se o artigo 637º de acordo com o qual os recursos se interpõem 

por meio de requerimento, dirigido ao tribunal que proferiu a decisão e deve conter: 

 Indicação da espécie do recurso 

 Indicação do efeito do recurso 

 Indicação do modo de subida do recurso 

 A alegação do recorrente 

 As conclusões nas quais deve ser indicado o fundamento específico da recorribilidade; 

 Cópia do conflito jurisprudencial (quando este seja invocado e se pretenda ver resolvido) 

 

A indicação pelo recorrente da espécie, modo de subida e efeito do recurso que interpõe através do seu 

requerimento, não vincula nem o juiz a quo, nem o juiz ad quem (artigo 641º/5). 

 

São várias as situações em que o conflito é jurisprudencial, tendo este que ser demonstrado documentalmente 

pelo recorrente. São os casos previstos: 

 Artigo 629º/2, d: acórdão do Tribunal da Relação em conflito com outro proferido pela mesmo ou por 

outro Tribunal da Relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de 

direito, inexistindo ainda acórdão uniformização de jurisprudência com o qual a decisão em causa haja 

sido conforme; 

 Artigo 671º/2, b: (acórdão interlocutório proferido pelo Tribunal da Relação em contradição com 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 

fundamental de direito, inexistindo acórdão uniformização de jurisprudência com o qual o dito acórdão 

do Tribunal da Relação haja sido conforme. 

 

Nota: O recurso extraordinário de uniformização de jurisprudência tem uma norma própria fazendo estas 

exigências e exigindo ainda a demonstração do conflito jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão 

fundamento (artigo 690º). 

 

 
A indicação dos fundamentos específicos de recorribilidade tem a ver com as situações em que em 

regra a decisão não seria recorrível, mas o passa a ser por constituir uma das situações excecionais 

previstas (vide artigo 629º/2; 671º/2; 672º; e 688º). 
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Quando é aplicável a regra geral de recorribilidade, não há razão para a invocação de qualquer fundamento 

específico de recorribilidade. Segue-se o regime-regra, pura e simplesmente: 

 

“O A. (ou o Réu), tendo sido notificado da decisão de fls…, e com a mesma não se conformando, por ter 

legitimidade para o fazer, por ser tempestivo o presente requerimento e a decisão em causa ser impugnável por esta 

via, dela interpõe recurso, o qual é de apelação, com subida imediata nos presentes autos, tendo efeito meramente 

devolutivo”. 

 

Em síntese, são estas as situações que devem ser especialmente versadas no requerimento de interposição 

de recurso, conjuntamente com os outros elementos obrigatórios: 

 

1- Quando o fundamento de recorribilidade não se reporta simplesmente ao valor da causa ou da 

sucumbência, mas constitua uma exceção à regra geral que impediria, em principio, a possibilidade de 

admissão de recurso, o recorrente deverá indicá-lo; 

 

2- Se o recorrer quiser evitar a exequibilidade imediata da decisão condenatória, através da atribuição do 

efeito suspensivo à interposição do recurso, terá que o requerer especificadamente oferecendo-se 

imediatamente para prestar caução (artigo 647º/4); 

 

3- Na situação em que o apelante não é parte vencida na causa, mas um terceiro diretamente prejudicado com 

a decisão, terá o mesmo necessariamente que indicar qual o fundamento concreto da sua legitimidade 

(artigo 631º/2); 

 

4- Se o recorrente optar por proceder à delimitação objetiva (artigo 635º/2) ou subjetiva (artigo 635º/1 e 5) 

do âmbito do seu recurso, fá-lo-á especificadamente no seu requerimento de interposição e nas suas 

conclusões, definindo com clareza os parâmetros dessa mesma delimitação. 

 

5- Quando for aplicável a regra geral constante do artigo 644º/3, segundo a qual a generalidade das decisões 

interlocutórias proferidas em 1ª instância só podem ser impugnados no recurso, deverá o recorrente, no seu 

requerimento e nas conclusões, fazer expressa alusão às decisões interlocutórias que pretende abranger e 

que serão, conhecidas no âmbito da apelação. 

 

6- Quando o recurso deva subir em separado, compete ainda ao recorrente fazer alusão às peças do processo 

de que pretende certidão, de modo a que o recurso fique devidamente instruído (artigo 646º/1). Só assim 

poderá o tribunal ad quem dispor de condições para o conhecimento do recurso, não obstante a sua 

faculdade de pedir, para consulta, o processo principal. 

 

7- Na situação do recurso per saltum, deverá o recorrente indicar no seu requerimento de recurso que quer 

utilizar tal faculdade processual, observando obviamente os requisitos legais de que a mesma especialmente 

depende. 

 

8- No recurso ampliado de revista, o recorrente tem que manifestar, o propósito de que o julgamento se faça 

com a intervenção do pleno das secções cíveis, na forma solene e visando a prolação de um acórdão 

uniformizador de jurisprudência. 

 

9- Quando o recorrente entender impugnar matéria de facto nos termos do artigo 640º, importa não olvidar o 

cumprimento das exigências dispostas neste artigo. 
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10- Com o requerimento de interposição de recurso e com as alegações poderá ainda a aparte juntar documentos 

(nas situações excecionais em que os mesmos são admitidos – artigo 651º) e pareceres de jurisconsultos – 

artigo 651º - 657º); 

 

11- Para o apuramento do valor tributário a pagar pelo recorrente, nas situações em que é determinável o valor 

da sucumbência, deverá o recorrente indicá-lo no requerimento de interposição de recurso, em estreita 

obediência e conformidade com o disposto no artigo 12º/2 do Regulamento das Custas Processuais. 

 

5.2.  O despacho sobre o requerimento de interposição do recurso 

 

Esta matéria versa sobre o disposto no artigo 641º - despacho sobre o requerimento. Em termos gerais, 

o despacho proferido neste momento processual pelo juiz a quo é do seguinte teor: 

 

“Porque é tempestiva a respetiva interposição, assiste legitimidade ao recorrente e a decisão em causa é impugnável 

por essa via, admito o recurso interposto que é de apelação, com subida imediata, nos próprios autos, tendo efeito 

meramente devolutivo. 

Notifique”. 

 

Artigo 641º/1 – conhecimento das nulidades e pedidos de reforma 

 

Ao receber o requerimento, o juiz a quo procede ao conhecimento das nulidades e do pedido de reforma 

que tenham sido suscitados nas alegações/conclusões tendo em conta os artigos 615º/4 e 617º. Deste 

conhecimento podem suceder várias coisas: 

 Não admitindo a decisão recurso ordinário, as nulidades são arguidas junto do juiz que proferiu a 

decisão em requerimento próprio destinado ao efeito, sendo a sua decisão quando a isto definitiva 

(artigo 617º/6).  

No caso da não admissão do recurso, a parte pode ainda efetuar um pedido de reforma alegando erro 

na determinação da norma aplicável ou na qualificação dos factos jurídicos, ao abrigo do artigo 616º/2. 

 Admitindo a decisão recurso ordinário, as nulidades da sentença fazem parte das alegações e 

conclusões do requerimento de interposição do recurso dirigido ao tribunal superior. Primeiramente, 

são apreciadas pelo juiz a quo no próprio despacho de recebimento do recurso: sendo indeferidas, não 

há recurso da decisão do juiz a quo (artigo 617º/1), sendo essa matéria objeto do conhecimento por 

parte do tribunal superior aquando da apreciação da apelação; sendo deferidas, a modificação passa a 

constar da decisão, ficando o recurso interposto em relação à nova decisão (artigo 617º/2).  

Perante as alterações, o recorrente tem um prazo de dez dias para desistir do recurso, alargar, ou 

restringir o seu âmbito. O recorrido tem esse mesmo prazo para responder à alteração (artigo 617º/3). 

Em caso de desistência, o recorrido pode fazer subir o recurso, assumindo a posição de recorrente 

(artigo 617º/4). 

Em caso de omissão desse conhecimento pelo juiz a quo, o juiz desembargador pode ordenar a baixa 

do processo para que este conheça da arguição das nulidades ou do pedido de reforma (artigo 617º/5). 

 

Nota: se o juiz deferir a arguição de nulidade da sentença, a parte contrária que passa a ser afetada com a 

decisão tem legitimidade para dela recorrer, ainda que a causa esteja compreendida na alçada do tribunal 

(artigo 615º/4). 

 

Artigo 641º/2 – situações de indeferimento do requerimento de interposição de recurso  
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O requerimento deverá ser indeferido quando: 

 O recorrente não observou o prazo previsto para a prática do ato processual de apresentação do recurso; 

 O recorrente não reveste a qualidade indispensável para poder apresentar recurso por não ser parte 

vencida, nem terceiro com legitimidade para recorrer; 

 A decisão recorrida não comporte a possibilidade de impugnação por via de recurso por motivos 

relacionados com a alçada do tribunal e/ou valor do decaimento do recorrente ou natureza da decisão 

recorrida; 

 O recorrente não tenha apresentado alegações com conclusões; 

 

Artigo 641º/3 e 4 – nomeação de advogado a ausentes, incapazes e incertos 

 

Artigo 641º/6 – modo de impugnação do despacho que não admite o recurso ou o retém indevidamente 

 

Não há recurso contra o despacho judicial que não admite o recurso interposto por uma das partes ou o 

retém. O meio processual adequado é o da reclamação prevista no artigo 643º. 

 

Artigo 641º/7 – citação do réu ainda não citado 

  

Trata-se de casos que têm por base o recurso contra decisões de indeferimento liminar de ações ou 

incidentes em que ainda não aconteceu a citação do réu. 

Nesta situação especial, e em conformidade com o disposto no artigo 641º/7, o juiz ordenará a citação do 

requerido não só para os termos da causa, ressalvando-se, porém os casos em que o requerido no procedimento 

cautelar não deva ser ouvido antes do seu decretamento. 

O despacho que ordena a citação do réu não é recorrível. 

 

Artigo 306º/3 – fixação do valor 

 

Nas situações em que haja sido interposto recurso antes da fixação do valor da causa, é no despacho previsto 

no artigo 641º/1 que tal valor é fixado pelo juiz. 

 

Artigo 642º - omissão do pagamento de taxa de justiça 

 

Quando o documento comprovativo do pagamento de taxa da justiça ou da concessão do beneficio de apoio 

judiciário não tiver junto ao processo, a secretaria notifica o interessado para, em 10 dias, efetuar o pagamento 

omitido, acrescido de multa. 

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 da alegação. 

A pate que aguarde a decisão sobre a concessão de apoio judiciário deve comprovar a apresentação do 

respetivo requerimento. 

 

A taxa de justiça fixada é paga pelo recorrente com as alegações; e pelo recorrido que contra-alegue, com 

a apresentação das contra-alegações. 
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De acordo com o artigo 12º/2do regulamento de custas processuais “nos recursos o valor é o da 

sucumbência quando esta for determinável, devendo o recorrente indicar respetivo valor no requerimento de 

interposição de recurso, nos restantes casos, prevalece o valor da causa”. 

 

5.3. A impugnação do despacho contra o não recebimento do recurso ou contra a sua retenção 

 

Estamos perante o domínio do artigo 643º. Este trata-se do expediente processual destinado a impugnar a 

decisão do juiz que não admita o recurso ou não o faça subir, retendo-o indevidamente. 

Assim sendo “do despacho que não admita o recurso pode o recorrente reclamar para o tribunal que seria 

competente para dele conhecer no prazo de dez dias contados da notificação da decisão” (nº1). Isto impõe o 

respeito pelo principio do contraditório nos termos do nº2. 

A tramitação é bastante simplificada, devendo haver uma decisão num prazo de dez dias. 

 

O juiz relator poderá: 

 Indeferir a reclamação – mantendo-se a irrecorribilidade da decisão ou o modo de subida diferido do 

recurso; 

 Deferir a reclamação, requisitando-se o recurso para conhecimento, competindo essa apreciação ao 

juiz desembargador a quem coube a reclamação. 

 

No caso do recurso de revista, se o juiz desembargador não permitir o recurso do acórdão que proferiu, 

há também a possibilidade de reclamar para um juiz conselheiro nos termos do artigo 652º/3 e 641º/6 tratando-

se de uma exceção à regra de que o Supremo Tribunal de Justiça não conhece decisões individuais dos relatores 

nos processos pendentes no Tribunal da relação, mas apenas decisões colegiais. 

 

Da decisão proferida sobre a reclamação apresentada nos termos do artigo 643º cabe reclamação para a 

Conferência nos termos do artigo 643º/4¸quer no Supremo Tribunal de Justiça, quer na Relação. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 22 de fevereiro de 2016 (relator Abrantes Geraldes): “Se em lugar da 

reclamação para o Tribunal Superior prevista no artigo 643º, nº 1, 1ª parte, deduzir reclamação para 

a Conferência prevista no nº 3 do artigo 652º, do CPC, o juiz deve determinar, ex officio, a convolação 

do meio processual, corrigindo o erro de qualificação jurídica, nos termos do artigo 193º, nº 3, do 

CPC”. 

 

5.4. A apelação interposta da decisão final e a apelação autónoma que sobe imediatamente 

 

O atual sistema de recursos concentra-se numa subida ao tribunal superior que pode ocorrer em dois 

momentos: 

 Imediatamente, enquanto apelação autónoma; 

 Diferidamente, juntamente com o recurso que vier a ser interposto da decisão final; 

 

A identificação das situações em que cabe a interposição da apelação autónoma é essencial, com vista a 

evitar o efeito de caso julgado formal provocado pela omissão da sua interposição atempada.  

As apelações que não sobem autonomamente, as decisões que a parte venha a impugnar a final não se 

encontram cobertas pelo efeito de caso julgado formal. 
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A regra do artigo 644º/3 é muito importante. São interpostos com a decisão final ou daquela que conheça 

parcialmente do mérito de alguns pedidos ou que determine a absolvição da instância de algum ou alguns réus, 

os recursos das decisões interlocutórias proferidas durante o processo (e que sejam recorríveis). 

 

Temos dois grandes grupos: 

1- artigo 644º/1: genérico, com o prazo de interposição de recurso de 30 dias. 

2- artigo 644º/2: incidente em situações particulares concretamente definidas, com o prazo de 

interposição de recurso de 15 dias. 

As impugnações das decisões interlocutórias inserem-se no âmbito do recurso referido no primeiro grupo. 

 

Relativamente ao despacho de não admissão do pedido reconvencional integra o nº1/a na medida em que 

implica, lógica e inevitavelmente, a absolvição do autor/reconvindo relativamente à instância reconvencional. 

 

Quanto ao nº2/h que se refere à inutilidade absoluta – tal alínea apenas contempla as situações restritas 

em que o recurso ou é imediatamente conhecido ou deixa de existir, em absoluto, utilidade pratica aquando o 

seu ulterior conhecimento. 

 

O recurso subirá nos próprios autos, incorporado na própria ação onde foi proferida a decisão recorrida, 

quando não houver necessidade prática em subir em separado. Sobem nos próprios autos (artigo 645º/1): 

 as decisões que ponham termo ao processo; 

 as decisões que suspendam a instância; 

 as decisões que indefiram o incidente processado pro apenso; 

 as decisões que indefiram liminarmente ou não ordenem a providência cautelar 

 

O recurso subirá em separado se a subida nos próprios autos afeta, prejudicando, a tramitação do processo. 

Por isso mesmo, nessas circunstâncias, o recurso é instruído e sobe em separado. 

A instrução do recurso em separado fornece ao tribunal superior que o julgará todos os elementos 

necessários à sua apreciação, sem necessidade do conhecimento de outras peças processuais que 

permaneceram na 1ª instância. 

Sobem em separado as apelações não compreendidas na lista acima (artigo 645º/2). 

 

Estes preceitos regulam o modo como o recurso sobe ao tribunal superior: se nos próprios autos (aí 

incorporado) ou se em separado, formando um apenso que importa instruir, fornecendo-lhe todos os elementos 

que habilitam a decisão do tribunal superior. 

A regra é a subida em separado dos recursos, excetuando-se as situações do artigo 645º/1. Em todo o caso, 

as decisões mais relevantes praticadas no processo, isto é, aquelas que lhe colocam termo conhecendo o fundo 

da causa ou implicando a absolvição da instância, sobem com o próprio processo. 

 

Sobre a subida em separado, temos o artigo 646º que define os termos da instrução do recurso quando sobe 

em separado, sendo a ideia fundamental a de que o mesmo – desintegrando-se do processo principal – deve 

transmitir ao tribunal superior todos os elementos e informações necessárias à prolação de uma decisão 

conscienciosa. 

 

 



42 
 

5.5. Os efeitos da apelação 

 

O efeito suspensivo atribuído ao recurso significa que a decisão recorrida não poderá ser imediatamente 

executada. Ficará, nessas circunstâncias, a aguardar o veredito do tribunal superior. 

O efeito meramente devolutivo expressa a ideia que o vencedor em 1ª instância poderá desde logo, e 

ainda na pendência do recurso, executar a decisão que lhe foi favorável. 

A regra seguida no nosso sistema é a atribuição do efeito meramente devolutivo (artigo 647º/1). O efeito 

suspensivo é adotado para as situações especiais previstas no artigo 647º/2 e 3): 

a) Da decisão que ponha termo ao processo em ações sobre o estado das pessoas; 

b) Da decisão que ponha termo ao processo nas ações referidas nas alíneas a) e b) do nº 3 do artigo 629º 

e nas que respeitem à posse ou à propriedade da casa de habitação; 

c) Do despacho de indeferimento do incidente processado por apenso; 

d) Do despacho que indefira liminarmente ou não ordene a providência cautelar; 

e) Das decisões previstas nas alíneas e) e f) do nº 2 do artigo 644º; 

f) Nos demais casos previstos na lei” (nº 3) 

 

Sendo a regra-geral a atribuição de efeito meramente devolutivo ao recurso, a lei possibilita ao vencido 

apelante que requeira a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, evitando, deste modo, ser imediatamente 

executado (artigo 647º/7). Tal depende da apresentação de: 

 Requerimento nesse sentido 

 Invocação de que a execução da decisão lhe causará prejuízo considerável 

 O oferecimento e subsequente prestação de caução, no prazo fixado pelo tribunal 

 

O legislador não abdica do principio do contraditório, pelo que o apelado pode nas suas contra-alegações 

impugnar a atribuição do efeito suspensivo visado pelo apelante (artigo 648º/2). 

 

A atribuição de efeito suspensivo deixa de fazer sentido se o apelante negligenciar o ónus de impulso 

processual por mais de 30 dias, o que denota um intuito meramente dilatório de protelamento injustificado 

dos efeitos da sentença condenatória. Assim sendo, se isto se verificar, extingue-se a atribuição do efeito 

suspensivo (artigo 648º/1). 

 

Artigo 649º/1: está prevista a situação em que ao recurso foi atribuído efeito meramente devolutivo e em que 

o apelado/vencedor pretende tirar efeitos imediatos da decisão de 1ª instância que lhe foi favorável. Tendo o 

processo subido ao tribunal superior, necessita de requerer translado (basicamente uma cópia certificada) das 

peças processuais mais relevantes para instaurar a execução. 

 

Artigo 649º/2: prevê-se que o apelado/vencedor a quem não é permitido executar imediatamente a decisão 

que lhe foi favorável, ou que – designadamente por motivos de cautela – o não quer fazer, possa ele próprio 

provocar a prestação de caução por parte do apelante/vencido. 

 

O artigo 650º trata da tramitação do incidente de prestação de caução, com vista à atribuição do efeito 

suspensivo à interposição e recurso. É de ressalvar que o incidente de prestação de caução reveste o caráter 

urgente conforme resulta do artigo 915º/2. 
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Exequibilidade provisória da sentença objeto de recurso: Nos termos do artigo 704º/1, “A sentença só 

constitui título executivo depois do trânsito em julgado, salvo se o recurso contra ela interposto tiver efeito 

meramente devolutivo”. 

Nos termos do artigo 704º/3, “Enquanto a sentença estiver pendente de recurso, não pode o exequente ou 

qualquer credor ser pago sem prestar caução”, face à eventualidade da modificação ou extinção da execução 

perante a decisão definitiva que será proferida em sede de recurso (artigo 704º/2). 

 

6. O recurso no Tribunal da Relação – a apelação 
 

Admitindo o recurso em 1ª instância pelo juiz a quo, o mesmo é expedido ao Tribunal da Relação para, 

após o sorteio, ser entregue à responsabilidade de um juiz desembargador relator. 

 

As funções do relator assemelham-se à do juiz de comarca. Ao desembargador compete também, no âmbito 

do artigo 6º promover a gestão processual, regulando e promovendo o correto e expedito andamento do 

recurso, disciplinando e agilizando os seus termos e direcionando-o numa decisão coletiva no tempo mais 

breve possível. 

As suas funções encontram-se descritas de forma não taxativa no artigo 652º/1: 

“O juiz a quem o processo for distribuído fica a ser o relator, incumbindo-lhe deferir todos os termos do 

recurso até final, designadamente: 

a) Corrigir o efeito atribuído ao recurso e o respetivo modo de subida, ou convidar as partes a aperfeiçoar 

as conclusões das respetivas alegações, nos termos do nº 3 do artigo 639º; 

b) Verificar se alguma circunstância obsta ao conhecimento do recurso; 

c) Julgar sumariamente o objeto do recurso, nos termos previstos no artigo 656º; 

d) Ordenar as diligências que considere necessárias; 

e) Autorizar ou recusar a junção de documentos ou pareceres; 

f) Julgar os incidentes suscitados 

g) Declarar a suspensão da instância; 

h) Julgar extinta a instância por causa diversa do julgamento ou julgar findo o recurso, por não haver que 

conhecer do seu objeto” 

 

O sorteio é feito através de distribuição eletrónica, salvaguardando o principio do juiz natural. Em dois 

casos, excecionalmente, não há lugar à distribuição: 

1- Se a apelação subir em virtude de deferimento de reclamação contra a não admissão do recurso pelo 

juiz a quo, ou a indevida retenção, o relator desembargador a quem foi distribuída a reclamação, se a 

deferir, requisita o processo passando a ser seu relator. 

2- Se tiver proferido um primeiro acórdão anulando a decisão de 1ª instância, na eventualidade de, na 

sequencia da repetição do julgamento, voltar a ser interposto novo recurso de apelação. Trata-se da 

anulação de uma decisão final e respetivo julgamento e não da revogação de uma decisão que conheceu 

precipitadamente o mérito da causa. 

Nestes dois casos, o principio do juiz natural é salvaguardado pela primeira distribuição que é feita. 

 

A tramitação dos recursos é muito simples: chegado o recurso e estando em condições, o processo fica 

entregue ao juiz relator para elaborar o projeto de acórdão. Apresentado o projeto aos adjuntos, o mesmo é 

objeto de apreciação coletiva da qual sairá a aprovação ou não do projeto. Durante este período, o processo 

vais aos vistos que poderão ser dispensados (artigo 657º/4). Em seguida o processo é inscrito em tabela e 
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nesse dia da sessão o projeto é assinado e o seu resultado é registado na tabela. Posteriormente, é notificado 

às partes. 

Assim sendo, a primeira tarefa é a de verificar se o recurso foi fixado com o efeito e modo de subida 

adequados (artigo 641º/1). Não existindo correções, o primeiro despacho (já após a apresentação do projeto 

aos adjuntos e recebida a sua resposta) será do tipo: 

“O recurso é o próprio, admitido com efeito e modo de subida adequados. 

Nada obsta à apreciação do mérito. 

Inscreva-se em tabela. 

Oportunamente, aos vistos”. 

 

Deverá, ainda ao relator proceder ao convite de aperfeiçoamento das conclusões de recurso nos termos do 

artigo 639º/3 quando as mesmas se apresentem deficientes ou não contiverem as especificações exigidas pelo 

artigo 639º/2. 

A tarefa mais importante que incumbe ao relator é a da elaboração e apresentação aos juízes 

desembargadores adjuntos o projeto de acórdão que lhe cumpre relatar (artigo 657º/1). É o relator quem 

analisa singularmente todas as questões de facto e de direito balizadas pelas conclusões de recurso e escreve 

o projeto de acórdão, colocando-o à consideração dos adjuntos, iniciando-se, então, entre o coletivo, o debate 

que determinará a sorte do recurso. 

 

6.1. Artigo 651º - a junção de documentos e pareceres 

 

Uma das tarefas que cabe ao juiz desembargador relator é a de se pronunciar relativamente à 

admissibilidade dos documentos e pareceres de jurisconsultos que sejam juntos com as alegações ou contra-

alegações (artigo 652º/1, e). 

Quanto aos documentos… é aplicável por remissão do artigo 651º/1 o artigo 425º de acordo com o qual 

“depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação 

não tenha sido possível até àquele momento”. Isto é, a regra é a da impossibilidade de apresentar prova 

documental com a interposição do recurso, o que é coerente com o facto de na instância recursiva não serem 

apreciadas questões novas. O relator deve basear-se nos mesmos elementos de prova sobre os quais o juiz a 

quo proferiu a sua decisão. 

Se a parte podia ter junto os documentos no momento processual próprio e não o fez, então não terá segunda 

oportunidade para o fazer. Exceciona-se a situação de “a junção se ter tornado necessária em virtude de 

julgamento proferido na 1ª instância”. Nesta situação é a própria superveniência da justificação da 

apresentação do documento que justifica, pela sua pertinência e necessidade, que o mesmo venha, em termos 

excecionais, a ser admitido na instância de recurso. 

Quanto aos pareceres… o artigo 651º/2 estabelece a livre apresentação de pareceres jurisconsultos, 

limitando-se o momento da sua apresentação: até à conclusão do recurso ao relator para a elaboração do 

projeto de acórdão. Na prática, os pareceres deverão ser juntos com o requerimento de interposição do recurso 

e alegações ou contra-alegações.  

A lei discrimina o tipo de pareceres que são admissíveis: os pareceres jurisconsultos, o que quer dizer que 

se excluem pareceres que não sejam de natureza jurídica como, por exemplo, pareceres técnicos como 

pareceres de contabilidade, engenharia, financeiros… 
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6.2. Artigo 656º - a apreciação liminar do recurso (decisão sumária) 

 

Estamos aqui perante situações em que a abordagem jurídica se reveste de excecional simplicidade: é 

sufragada por uma corrente jurisprudencial vincada e/ou o recurso não tem o a menor virtualidade para vir a 

ser julgado procedente. Dar-lhe seguimento, seria praticar atos inúteis. 

É assim concedida pela lei ao juiz relator a possibilidade de julgar o objeto do recurso através de uma 

decisão singular que comprove a facilidade de abordagem de questões suscitadas e a uniformidade da 

jurisprudência em torno do tema e o caráter evidente da sua improcedência. 

Nestes casos em que o relator profere decisão sumária não há inscrição em tabela para julgamento, sendo 

antes proferida uma decisão individual. 

A decisão singular admite reclamação para a conferência, conforme a regra geral do artigo 652º/3 que 

sufragará, ou não, através de acórdão, o entendimento do juiz relator. Este acórdão poderá, depois, ser alvo de 

recurso de revista. 

Este expediente processual deverá ser utilizado com vincada parcimónia atenta a regra da colegialidade das 

decisões dos tribunais superiores por não deixarem de constituir um ato contrário ao espirito e à lógica 

intrínseca inerentes ao sistema recursório. 

 

6.3. Artigo 652º/5 - A situação especial da reclamação contra a decisão que conhece da 

exceção de incompetência territorial do Tribunal da Relação 

 

Do acórdão do Tribunal da Relação, proferido em Conferência, que decida quanto à sua incompetência 

relativa (incompetência territorial) há reclamação, com efeito suspensivo, para o Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça. 

Esta é a solução legal prevista no artigo 652º/5 que estabelece a reclamação para o Presidente do Tribunal 

Superior (da Relação respetiva), que decide sem possibilidade de interpor recurso. 

Trata-se de uma forma prática e eficaz de agilizar o conhecimento deste tipo de questões que, não versando 

sobre o mérito da causa, geram demoras e hiatos na respetiva tramitação processual, dificultando a resolução 

do litígio de forma célere, em tempo útil e causando incómodos e acréscimo de custos para as partes. 

 

6.4. Artigo 653º - o erro no modo de subida 

 

O artigo 653º trata-se de um mero procedimento de regularização do processado decorrente do facto de a 

decisão proferida pelo juiz a quo quanto à fixação do modo de subida do processo não vincular o juiz ad quem. 

 Se o recurso subiu em separado, devendo ter subido nos próprios autos, o relator requisita o processo 

que permaneceu indevidamente na 1ª instância (artigo 653º/1); 

 Se o recurso subiu nos próprios autos, quando devia ter subido em separado, o relator ordena a 

notificação das partes para indicarem as peças necessárias para a instrução do recurso, que serão 

devidamente autuadas com o requerimento de interposição de recurso e com as alegações, baixando o 

processo à 1ª instância (artigo 653º/2); 
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6.5. Artigo 654º - o erro quando ao efeito do recurso 

 

Temos no artigo 654º um preceito processual que concretiza o principio da não vinculação do relator ao 

efeito fixado em primeira instância. 

Esta alteração pode surgir: 

 Por entendimento do juiz ad quem, que para o efeito tem de ouvir as partes no prazo de cinco dias 

(artigo 654º/1); 

 Por requerimento das partes, caso em que o juiz apenas tem de ouvir a parte contrária (artigo 654º/2): 

o Se foi fixado efeito meramente devolutivo, em vez de efeito suspensivo: se o apelante/vencido 

assim o requerer é expedido oficio com a identificação da sentença, destinado à suspensão da 

execução já pendente (artigo 654º/3); 

o Se foi fixado efeito suspensivo em vez de meramente devolutivo, se o apelado/vencedor é 

passado translado que baixa à 1ª instância, contendo o acórdão e a sentença recorrida (artigo 

654º/4). 

 

6.6. Artigo 655º - o não conhecimento do objeto do recurso 

 

O artigo 655º prevê a situação em que o desembargador relator entende não dever conhecer do objeto do 

recurso, decisão que pode ter a ver com: 

 Falta de pressupostos de recorribilidade do recurso; 

 Insuficiência técnicas não superadas na sequencia do convite dirigido ao recorrente; 

 Extinção da instância recursiva ou caducidade do recurso subordinado; 

 

Haverá sempre que cumprir o necessário e indispensável contraditório, o que implica que no despacho em 

que se ordene à notificação se deixe sucintamente indicados os fundamentos para o não conhecimento do 

recurso, com uma explanação simples, mas elucidativa acerca das razões subjacentes a tal tomada de posição. 

Caso contrário, a parte não teria condições para se pronunciar, não exercendo cabalmente o seu direito ao 

contraditório. 

Da decisão dor elator que decide o não conhecimento do objeto, cabe reclamação para a conferência nos 

termos do artigo 652º/3. Não se trata aqui de uma reclamação do artigo 643º, uma vez que o relator não está 

a pronunciar-se sobre a admissibilidade do recurso de decisão por si tomada. A decisão recorrida foi proferida 

pelo juiz a quo. 

 

6.7. Artigo 657º - a preparação da decisão pelo relator 

 

A mais exigente e complexa tarefa a cargo do relator é a de elaborar o projeto de acórdão. 

Ao ser distribuído o recurso ao juiz relator, este fica com o processo em sue poder par ao poder analisar e 

elaborar o projeto de decisão no prazo de 30 dias (prazo este incompatível e sem o mínimo de realismo perante 

a realidade jurídica portuguesa). 

Desse projeto, dará conhecimento aos juízes adjuntos, procedendo-se ao normal debate neste coletivo a três 

acerca de todas as questões de facto e de direito suscitadas no recurso. 

A figura dos vistos destina-se a possibilitar aos juízes adjuntos o exame complexo das matérias constantes 

dos recursos, bem como da documentação junta aos autos, podendo ser objeto de dispensa: 

 Por acordo entre todos, desde que os adjuntos se considerem completamente esclarecidos; 

 Pelo relator, quando se tratem de vistos em recursos urgentes que aconselhem especial celeridade; 
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6.8. Artigo 658º - as sugestões do adjunto 

 

Prevê-se no artigo 658º a possibilidade de qualquer dos juízes desembargadores adjuntos intervir 

ativamente no processo que conduz à elaboração do acórdão, através da formulação de sugestões que 

entendam apresentar e que o irão enriquecer, o que deverá ser feito no momento em que o processo lhes for 

dado aos vistos. 

O relator deve promover a prática destas sugestões se com elas concordar, caso contrário deverá submete-

las à conferência. 

Esta é uma situação muito pouco frequente. 

 

6.9. Artigo 659º - o julgamento do objeto do recurso 

 

O ato de inscrição em tabela encontra-se na disponibilidade do juiz desembargador relator e dependerá do 

momento em que considere que o acórdão se encontra pronto para a sua aprovação formal na sessão 

semanal/quinzenal que tem lugar no Tribunal da Relação destinada a esse efeito. 

Existe aqui um grande desfasamento da letra da lei à realidade judiciária. É que não é praticável que a 

discussão do projeto tenha lugar inteira e exclusivamente na sessão destinada à sua aprovação. Não existem 

as condições mínimas e objetivas para que nesse local e circunstâncias possa decorrer a integralidade das 

discussões jurídicas de cada coletivo. Trata-se de uma questão prática de funcionalidade e eficácia. 

A discussão entre or elator e os adjuntos ocorre durante o tempo que for tido necessário através dos meios 

de contacto informais e expeditos que utilizem (telefone, e-mail…). 

Na sessão semanal/quinzenal, são discutidas em geral matérias relativas aos recursos pendentes, realizados 

os acertos finais, assinados os acórdãos e registados na tabela oficial os respetivos resultados, o que é feito 

pelo Presidente da Secção, que igualmente assina as respetivas atas de julgamento. 

 

6.10. Artigo 660º - os efeitos da impugnação de decisões interlocutórias 

 

Dispõe o artigo 660º que “O tribunal só dá provimento à impugnação das decisões interlocutórias, 

impugnadas conjuntamente com a decisão final nos termos do nº 3 do artigo 644º, quando a infração cometida 

possa modificar aquela decisão ou quando, independentemente dela, o provimento tenha interesse para o 

recorrente”. 

Esta trata-se de uma regra concernente à celeridade e à economia processual (Artigo 130º). Com efeito, 

deixando de existir interesse prático-jurídico na apreciação da impugnação de decisões interlocutórias que 

foram oportunamente suscitadas, mas cujo desfecho não introduziria qualquer alteração ao sentido final do 

acórdão. Perante estas circunstâncias, não há que perder tempo com esse conhecimento inútil, não devendo 

ser dado provimento à impugnação de essas decisões interlocutórias. 

 

6.11. Artigo 661º - a falta ou impedimento dos juízes 

 

O artigo 661º estabelece um sistema prático de substituição dos juízes desembargadores nas suas faltas ou 

impedimentos. 

 A substituição do relator é assegurada pelo desembargador primeiro adjunto; 

 A substituição do desembargador primeiro adjunto é assegurada pelo desembargador segundo adjunto; 

 A substituição do desembargador segundo adjunto é assegurada pelo desembargador que se segue na 

ordem de antiguidade (da carreira); 
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6.12. Artigo 662º - a modificabilidade da decisão de facto 

 

O preceito do artigo 662º é muito importante para a definição dos poderes da relação por definir os termos 

em que se processará a decisão coletiva de apreciação do juízo de facto emitido pelo juiz a quo. 

O primeiro pressuposto relacionado com este sistema em particular tem que ver coma  prolação da 

2ªinstância num novo e autónomo juízo de facto assente nos elementos probatórios analisados em 1ª 

instância, desde que conclua que as respostas proferidas estão em desconformidade com a correta análise 

crítica da prova. Não se trata de apontar e corrigir erros da decisão em 1ª instância, há que analisar e formar 

um próprio juízo. Quando se diz analisar fala-se de verificar se os depoimentos testemunhais ou de parte, o 

teor dos documentos, o resultado das perícias, impõem, ou não, respostas diferentes daquelas que foram 

fixadas na sentença recorrida. 

Nestes termos, “A relação deve alterar a decisão proferida sobre a matéria de facto, se os factos tidos como 

assentes, a prova produzida ou um documento superveniente impuserem decisão diversa” (artigo 662º/1). 

Para além disto, a Relação poderá “mesmo oficiosamente” modificar o teor e alcance dos factos provados 

e não provados, podendo definir um novo quadro factual sobre que incidirá a sua decisão (artigo 662º/2). A 

este respeito, a relação deve: 

a) Ordenar a renovação da produção de prova quando houver dúvidas sérias sobre a credibilidade do 

depoente ou sobre o sentido do seu depoimento; 

b) Ordenar, em caso de dúvida fundada sobre a prova realizada, a produção de novos meios de prova; 

c) Anular a decisão proferida na 1.ª instância, quando, não constando do processo todos os elementos 

que, nos termos do número anterior, permitam a alteração da decisão proferida sobre a matéria de 

facto, repute deficiente, obscura ou contraditória a decisão sobre pontos determinados da matéria 

de facto, ou quando considere indispensável a ampliação desta; 

d) Determinar que, não estando devidamente fundamentada a decisão proferida sobre algum facto 

essencial para o julgamento da causa, o tribunal de 1.ª instância a fundamente, tendo em conta os 

depoimentos gravados ou registados. 

 

A possibilidade de atuação oficiosa neste sentido, alarga consideravelmente o poder de intervenção do 

Tribunal da Relação em matéria de renovação da produção de certos meios de prova. Basta, para este efeito: 

 que se suscitem sérias dúvidas sobre a credibilidade do depoente ou sentido do seu depoimento (alínea 

a). 

 eu haja duvida fundada sobre a prova realizada (alínea b) 

Nestes dois casos haverá lugar a uma audiência em coletivo, presidida pelo relator do processo, versando a 

análise e decisão sobre este ponto de facto, sendo aplicáveis as regras gerais do julgamento em 1ª instância 

(nº3, a). 

 

Se do processo não constarem todos os elementos que viabilizem a modificação da decisão de facto e se 

considerar deficiente, obscura ou contraditória a decisão de facto quanto a certos pontos, então nesse especial 

circunstancialismo, a decisão do Tribunal da relação será a de anular a sentença recorrida e ordenar a baixa 

do processo à 1ª instância para a repetição do julgamento na parte afetada (nº2, c). 

O mesmo sucederá se o tribunal da relação entender que é indispensável para a boa decisão da causa 

proceder à ampliação da decisão de facto, isto é, ao apuramento e esclarecimento de outra factualidade 

essencial para o consciencioso conhecimento do mérito. 

Nestas situações, haverá que reiniciar-se a fase instrutória em 1ª instância. Existirá nova sentença e poderá 

existir, ou não, novo recurso de apelação, para o qual será competente o mesmo relator que determinou a 

anulação, nos termos do artigo 218º. 
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Se, diferentemente, o vicio da decisão recorrida consistir numa deficiente fundamentação da convicção do 

julgador, o Tribunal da Relação, atuando inclusive oficiosamente, ordena a baixa do processo à 1ª instância 

com vista ao fortalecimento ou completude dessa fundamentação, acrescentando as explicações omissas, após 

o que o processo regressará à 2ª instância com vista ao conhecimento do mérito da apelação (nº2, d). 

O nº5 do preceito veda a possibilidade de recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça quanto às 

decisões respeitantes à modificabilidade da decisão de facto, sendo o acórdão do Tribunal da Relação sobe 

este ponto definitivo. 

Trata-se de uma situação que não coloca ponto final no litigio e que, por esse motivo e à luz do artigo 671º, 

não comportaria a admissão de recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça. 

 

Estas questões não se tratam de um poder de exercício discricionário por parte do juiz, mas de um poder-

dever que se lhe impõe com vista ao apuramento da verdade material e à justa composição do litigio. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 6 de outubro de 2016 (relator Salazar Casanova): “A anulação do julgamento tendo 

em vista a ampliação da matéria de facto não abrange a parte da decisão que não esteja viciada (…) ), daqui 

resultando que não é admissível a produção de nova prova incidente sobre a parte da decisão que não esteja 

viciada”. 

“Assim sendo, o Tribunal da Relação que determina a anulação da decisão tendo em vista a ampliação da 

matéria de facto não incorre em nulidade por excesso de pronúncia (artigo 615º, nº 1, alínea d), do CPC) 

quando aprecia os recursos interpostos na parte em que impugna matéria de facto no tocante a factos que 

não sejam suscetíveis de estar em contradição com os factos a aditar mercê da ampliação”. 

 Acórdão do STJ de 18 de outubro de 2018 (relatora Rosa Ribeiro Coelho) a traçar a fronteira a partir 

da qual o Tribunal da Relação está obrigado a fazer uso dos mecanismos processuais previstos no artigo 

662º/2, a e b: “os recorrentes limitaram-se a dirigir críticas aos Julgadores do Tribunal da Relação por 

não terem superado, por via de novas diligências probatórias, as dúvidas em que ficaram quanto à verdade 

do facto que a eles, autores, cabia provar; não ensaiaram, sequer, especificar que novos elementos de 

prova poderiam ser ainda oficiosamente carreados para os autos”. 

 

6.13. Artigo 663º - a elaboração do acórdão 

 

A estrutura básica do acórdão é a seguinte: 

1- Cabeçalho: indicação do Tribunal da Relação em causa e do recurso (numero, intervenientes, 

assunto…) 

2- Relatório: descrição sumariada dos termos do litigio e do essencial da tramitação do processo, sentido 

da decisão recorrida, alegações e contra-alegações. 

3- Factos dados como provados em 1ª instância 

4- Questões jurídicas essenciais que devem ser conhecidas 

a. Conhecimento das nulidades arguidas (artigo 615º/1, b – e); 

b. Conhecimento da impugnação da decisão de facto (com análise do cumprimento do artigo 

640º); 

c. Conhecimento do enquadramento jurídico dos factos assentes como provados; 

5- Dispositivo: sentido final do acórdão:  

 Anulação com remessa dos autos à 1ª instância; 
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 Procedência total da apelação com revogação da decisão recorrida; 

 Procedência parcial da apelação com alteração da decisão recorrida; 

 Improcedência da apelação com a confirmação da decisão recorrida; 

6- Definição da responsabilidade pelas custas 

 

O acórdão da Relação pode ser tirado por unanimidade ou por maioria, caso em que um dos juízes 

desembargadores discorda da solução proposta e redige o seu voto de vencido. 

Para percebermos esta questão, é importante saber que podem estar em causa: 

 A decisão 

 Os fundamentos da decisão 

 Questões acessórias 

 

Se o relator for vencido relativamente à decisão final ou a todos os fundamentos, o acórdão é redigido 

pelo 1º adjunto, que passa a relator e assinado pelo 2º adjunto. O primitivo relator deixa e o ser por 

vencimento e vota de vencido. 

Se o vencimento do relator acontecer quanto a algum dos fundamentos ou a uma questão acessória a 

indicação do relator é feita pelo Presidente da secção. 

Se todos os juízes desembargadores sustentarem uma opinião distinta, intervém o presidente da secção 

que desempata e indica o relator (artigo 659º/3). 

 

O voto de vencido deve ser sucinto e no caso de ser assinado pelo relator, não poderá corresponder ao 

projeto de acórdão que tinha inicialmente formulado e que não mereceu a concordância dos adjuntos. Pretende 

a lei que o voto de vencido não coloque em segundo plano a posição maioritariamente assumida.  

O desembargador que vota de vencido assina sempre o acórdão em último lugar (artigo 663º/1). 

Existem ainda as declarações de voto, distintas do voto de vencido, que consistem numa tomada de 

posição de caráter meramente informativo quanto à discordância face a alguns fundamentos, quanto à sua 

mudança de posição face a outra assumida anteriormente, etc. estas nada obstam ao vencimento do acórdão. 

 

Em casos de excecional simplicidade, será proferido um acórdão sintético, só com a parte decisória 

precedida de fundamentação sumária do julgado ou com remessa para um precedente acórdão (artigo 663º/5). 

 

O relator tem ainda aa função de elaborar o sumário do acórdão. Este trata-se de um ato isolado do relator, 

cuja omissão não acarreta qualquer consequência prática. Reveste apenas efeitos facilitadores quanto à 

comunicação do acórdão ao publico em geral quanto ao assunto sobre o qual versa o acórdão e o sentido nele 

perfilhado. 

 

Sintetizemos as várias opções de vencimento do acórdão: 

 

1. O relator e os dois adjuntos estão de acordo quanto aos fundamentos e decisão: o acórdão é 

aprovado por unanimidade nos termos do artigo 659º/3. 

 

2. O relator e o primeiro adjunto estão de acordo quando aos fundamentos e decisão e o segundo 

adjunto em desacordo quanto aos fundamentos e à decisão: o acórdão é aprovado por maioria, o 

segundo adjunto vota de vencido com sucinta menção das razões de discordância (artigo 663º/1). O 

mesmo se processa se o discordante for o primeiro adjunto. 
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3. O relator e os adjuntos estão de acordo com a decisão, mas não com os fundamentos:  

a. se ambos os adjuntos estiverem de acordo com os fundamentos, o acórdão é lavrado pelo 

primeiro adjunto que passa a relator e o primitivo relator assina em ultimo lugar com declaração 

de voto (artigo 663º/3).  

b. Se for o relator e um adjunto a estarem de acordo quanto aos fundamentos, o adjunto que 

discorda profere declaração de voto. 

 

4. O relator e adjuntos estão de acordo com a decisão, mas não com alguns fundamentos ou alguma 

questão acessória: o acórdão é relatado pelo membro do coletivo que o presidente da secção indicar 

(artigo 663º/4), caso em que os dois adjuntos deixam a sua posição divergente da do relator 

consignada, da mesma forma que fica também consignada a intervenção do presidente da secção. 

 

5. O relator e os dois adjuntos assumem cada um uma posição diferente quanto aos fundamentos, 

havendo maioria ou unanimidade quanto à decisão: o presidente da secção intervém, 

desempatando, e indicando qual a tese vencedora e qual dos três relatará o acórdão, assinando os outros 

dois declaração de voto. 

 

6. Os adjuntos votam ambos apenas a decisão e não os fundamentos/Um dos adjuntos vota contra 

a decisão e outro vota apenas contra os fundamentos: não há vencimento do acórdão. Tal situação 

implicará, em caso de interposição de recurso de revista a reforma da decisão ordenada pelo Supremo 

Tribunal de Justiça e, sendo discutida na sessão, a intervenção do presidente da secção para que se 

forme a maioria necessária de dois votos a favor relativamente aos fundamentos e à decisão. 

 

6.14. O artigo 664º - a publicação do resultado da votação 

 

A figura do “livro de lembranças” foi na prática substituída pelo adiamento do julgamento do recurso para 

a sessão seguinte, tendo a utilização de tal livro caído em desuso. 

Tal livro destinava-se a deixar registado o resultado da votação que havia conduzido à impossibilidade de 

ser lavrado imediatamente o acórdão, permitindo a reformulação do projeto na parte decisória ou na 

fundamentação quando a discussão implicasse alterações que o relator aceitasse, ou proporcionar a elaboração 

de novo texto de acordo com a posição maioritária. 

 

6.15. Artigo 665º - a regra da substituição ao tribunal recorrido 

 

Consagra-se no artigo 665º a regra da substituição ao tribunal recorrido por parte da instância superior. 

Esta regra não é de alcance geral, abrangendo somente as decisões finais. 

Esta regra não vigora relativamente às competências do Supremo tribunal de Justiça, pelo menos com 

caráter absoluto. 

 

O que se verifica é que o Tribunal da Relação, reconhecendo razão ao recorrente que arguiu a nulidade da 

sentença, em vez de declarar formalmente tal nulidade e ordenar a baixa do processo à 1ª instância para o 

respetivo suprimento, o que implicaria o reinicio da sua tramitação relativamente à parte do processado afetado 

pela invalidade, prolação de nova decisão final e, eventualmente, novo recuso de apelação, supera esta vertente 

meramente cassatória do sistema, substitui-se ao tribunal recorrido e, após a declaração de nulidade, conhece 

diretamente o objeto do recurso, ou seja, do mérito da apelação. 
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O tribunal da Relação declara a nulidade que existir de acordo com o artigo 615º/1, b – e e profere acórdão 

sobre o objeto do recurso. 

Ao fazê-lo deverá, antes de proferir decisão, ouvir cada uma das partes, as quais, no prazo de dez dias, 

dirão o que tiverem por conveniente a este respeito (artigo 665º/3) salvaguardando o principio do 

contraditório. Todavia, se considerar que a matéria do objeto do recurso já se encontra amplamente debatida 

pelas partes, poderá fundamentadamente, dispensar a notificação das partes para o exercício do contraditório 

que considera já ter sido plenamente exercido. 

Ressalva-se apenas a situação em que do Tribunal da Relação não dispõe de elementos necessários à 

conscienciosa decisão da causa, altura em que deverá naturalmente ordenar a remessa dos autos à 1ª instância, 

atuando ai num verdadeiro sistema de cassação. 

O mesmo regime de substituição é aplicável às situações em que o juiz a quo não conheceu de determinadas 

matérias por as considerar prejudicadas pela decisão proferida quanto a outras com elas conflituantes. 

Existindo nos autos elementos que habilitem o tribunal de 2ª instância a conhecer do mérito da apelação 

(na parte não apreciada pela 1ª instância), deverá fazê-lo oficiosamente, após ter cumprido o contraditório nos 

termos do artigo 655º/3.  

É uma opção legislativa que constitui uma efetiva supressão de um grau de jurisdição, na medida em que 

o tribunal de 2ª instância, ao abrigo desta disposição legal, vai apreciar matérias em primeira mão. Esta 

supressão justifica-se através do ganho em termos de celeridade processual, uma vez que o processo não 

regressa à 1ª instância. 

 

O mesmo sucede quanto à procedência do pedido do Autor que implique o não conhecimento do pedido 

reconvencional por se considerar prejudicado. 

 

Exemplo: Tendo o juiz a quo absolvido o Réu da instância, por ausência de pressupostos processuais – por 

exemplo, por ilegitimidade passiva - ficando por isso prejudicado o conhecimento do mérito da causa, e 

entendendo o Tribunal da Relação que, ao invés, estão reunidos tais pressupostos processuais – o Réu afinal 

é parte legítima -, a decisão será de pura revogação do decidido, regressando o processo à 1ª instância com 

vista à prossecução dos autos, designadamente com a discussão da matéria de facto controvertida.  

Porém, se no caso não existirem factos controvertidos, tratando-se essencialmente duma questão de mera 

apreciação jurídica, sem necessidade de produção de prova, a 2ª instância, uma vez dada a possibilidade às 

partes para se pronunciarem em dez dias (artigo 665º, nº 3, do CPC), não ordena a descida do processo e, não 

obstante revogar o decidido – in casu, a ilegitimidade passiva do Réu - conhece imediatamente do mérito da 

apelação. 

 

Existem opiniões em sentido oposto a esta solução, fundando-se na inadmissibilidade da supressão de um 

grau de jurisdição. 

 

6.16. Artigo 666º - os vícios e reforma do acórdão  

 

O regime de nulidades da sentença em 1ª instância, extinção do poder jurisdicional, retificação de erros 

materiais, reforma da sentença em 1ª instância, é inteiramente aplicável por remissão do artigo 666º ao 

acórdão proferido pelo Tribunal da Relação. 

Assim, as nulidades do acórdão são as mesmas do artigo 615º quanto à sentença: 

 Falta da assinatura do juiz 

 Falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão 

 Fundamentos em oposição com a decisão ou ininteligibilidade da decisão; 
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 Falta de pronuncia do juiz sobre questões que devesse apreciar ou conhecimento de questões que 

não devia conhecer; 

 Condenação em quantidade superior ou objeto diverso do pedido 

Acrescentando-se depois duas situações especificas dos acórdãos: 

 O acórdão seja lavrado contra a corrente que fez vencimento; 

 O acórdão seja lavrado sem reunir a necessária maioria 

Exemplo: os dois juízes votam apenas a decisão e não os fundamentos; um vota apenas a decisão 

e outro vota vencido; cada um tem uma posição diversa quer quanto à decisão, quer quanto aos 

fundamentos… 

 

A competência para o conhecimento da arguição de nulidades do acórdão do Tribunal da Relação não 

assiste ao relator, individualmente considerado, mas apenas ao mesmo colégio que o subscreveu. 

 

6.17. Artigo 667º - o acórdão lavrado contra o vencido 

 

“Considera-se lavrado contra o vencido, o acórdão proferido em sentido diferente do que estiver registado 

no livro de lembranças”. 

 

Face à inutilidade prática atual do “livro de lembranças” substituído pelo adiamento do julgamento, esta 

hipótese não tem tradução prática na realidade dos nossos tribunais da Relação. 

 

6.18. Artigo 668º - a reforma do acórdão 

 

Estamos perante casos em que o Supremo Tribunal de Justiça procede à anulação do acórdão do Tribunal 

da Relação. 

Detetando alguma causa de nulidade, o Supremo declara o vicio e remete os autos ao Tribunal da Relação 

com vista aos eu suprimento – vertente cassatória. 

 

6.19. Artigo 669º - a baixa do processo 

 

O destino final do processo é o arquivo da 1ª instância para onde será remetido após a decisão transitada 

em julgado. 

No âmbito do Tribunal da Relação é apenas organizado, em termos informáticos, o registo dos acórdãos 

proferidos, não ficando lá qualquer translado do processo. 

 

6.20. Artigo 670º - a defesa contra as demoras abusivas 

 

O artigo 670º visa a reação contra os procedimentos meramente dilatórios que têm como único fim evitar 

o trânsito em julgado da decisão recorrida. 

De modo a evitar situações de inutilidade processual em que se verifica o intuito insistente da parte em 

tentar entorpecer o andamento dos autos, prejudicando a sua conclusão final, o juiz relator pode suscitar a 

intervenção da Conferência que se reunirá com tal objetivo. 

Se confirmar a posição do relator, o acórdão proferido em conferência determina que o expediente siga pro 

apenso, não afetando ou interferindo com o normal andamento dos autos.  
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Tratam-se de situações que se integram na figura da má-fé processual (artigo 542º - 545º), podendo dar 

lugar à aplicação de taxa sancionatória excecional nos termos do artigo 531º e 10º do Regulamento de custas 

processuais. 

 

7. O recurso no Supremo tribunal de Justiça 
 

O sistema jurisdicional português em matéria de recursos tende a racionalizar fortemente o acesso ao 

Supremo Tribunal de Justiça, filtrando e condicionando a possibilidade de subida dos recursos a este órgão. 

O acesso au Supremo devera ser reservado para a apreciação e questões jurídicas de especial relevância 

socioeconómica e à função especial de orientação e uniformização da jurisprudência. 

A partir da reforma de 2007, pretendeu o legislador intensificar os fatores de simplificação processual e de 

racionalização do acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Introduziram-se novidades: 

 O principio da dupla conforme; 

 A possibilidade de atualização do valor das alçadas (não atualizado desde 2007) 

 

O recurso que se interpõe do acórdão proferido na Relação para o Supremo denomina-se recurso de revista 

e o seu objeto encontra-se delimitado pelo artigo 671º/1. 

 

7.1. Artigo 671º - as decisões que comportam revista 

 

Este artigo trata da denominada revista normal pro contraposição à revista excecional (artigo 672º).  

O cabimento do recurso de revista afere-se pelo conteúdo do acórdão do Tribunal da Relação de que se 

recorre. 

Cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça quando a parte pretenda impugnar os acórdãos do 

Tribunal da Relação que: 

 Conheçam o mérito da causa; 

 Ponham termo ao processo através da absolvição da instância do réu ou alguns réus quanto ao pedido; 

ou dos reconvindos relativamente ao pedido reconvencional; 

 Os acórdãos que apreciem decisões interlocutórias nos casos em que o recurso é sempre admissível; 

 Os acórdãos que apreciem decisões interlocutórias quando estejam em contradição com outro, já 

transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça; 

 

A expressão “conhecer o mérito da causa” equivale basicamente à decisão que resolve o litigio 

concernente à relação material controvertida. Abrange, portanto, o conhecimento parcial da causa e de 

qualquer exceção perentória. 

Ficam fora a possibilidade legal de interposição de recurso de revista o conhecimento por parte do 

Tribunal da Relação de questões de forma que não determinem o termo do processo. 

É admissível recurso de revista contra os acórdãos do Tribunal da Relação que determinem a extinção 

da instância – ainda que parcial (quanto a algum ou alguns réus). 

Ou seja, desde que o acórdão do Tribunal da relação, conhecendo ou não do mérito do recurso, constitua 

a decisão final do processo, haverá, em principio e à partida, recurso de revista, reunidos que se encontrem 

todos os pressupostos gerais de recorribilidade que permitam a subida do recurso ao Supremo Tribunal de 

Justiça. 

Por exemplo, são os casos dos acórdãos do tribunal da Relação que revoguem a decisão de 1ª instância 

que considerem a ilegitimidade do réu; que julguem válida a ampliação do pedido ou admissível a 

reconvenção; ou que, de qualquer outro modo, não seja o ponto final da lide. 
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Naturalmente pressupõe-se que estejam reunidos os pressupostos da recorribilidade: tempestividade, 

legitimidade e impugnabilidade, designadamente o valor e a sucumbência (artigo 629º/1). 

 

Em principio, como regra geral, não há recurso de revista para o STJ das decisões interlocutórias 

proferidas na 1ª instância e decididas pelo Tribunal da Relação, que recaiam unicamente sobre a relação 

processual. 

Contudo, contrariando a regra, há lugar à interposição de recurso de revista, relativamente a decisões 

interlocutórias, em duas situações especiais: 

1- Nos casos em que o recurso é sempre admissível (artigos 629º/2 e 671º/1, b); 

2- Quando a decisão interlocutória tomada pela 1ª instância e apreciada e decidida pelo Tribunal da 

Relação esteja em contradição com decisão proferida pelo STJ, já transitada, no domínio da mesma 

legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito (artigo 671º/2, b); 

 

Nestas situações, torna a não haver lugar a recurso de revista, seguindo-se o regime regra, se, entretanto, 

houver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência e o acórdão do Tribunal da Relação em 

causa estiver com ele conforme. 

 

Não havendo lugar à interposição de recurso de revista relativamente aos acórdãos do Tribunal da relação 

que conheçam do mérito da causa e dos acórdãos do Tribunal da Relação que ponham fim ao processo através 

da absolvição da instância do réu ou alguns réus quanto ao pedido contra eles formulado ou dos reconvindos 

relativamente ao pedido reconvencional – por força da dupla conforme ou por via da sucumbência, por 

exemplo -, existe de todo o modo a possibilidade de impugnar as decisões interlocutórias proferidas pelo 

Tribunal da relação, caso tenham interesse para o recorrente independentemente da decisão final de fundo ou 

de forma. 

Este recurso de decisões interlocutórias será interposto no prazo de quinze dias após o trânsito do acórdão 

do Tribunal da Relação, subindo em separado e com efeito meramente devolutivo (artigo 675º/2 e 676º). 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 28 de janeiro de 2016 (relator Abrantes Geraldes): “É admissível recurso de 

revista do acórdão da Relação que, incidindo sobre a decisão de 1ª instância, se abstém de apreciar 

o mérito do recurso de apelação por incumprimento dos requisitos constantes do artigo 640º, do CPC 

e/ou por extemporaneidade do recurso”. 

 Acórdão do STJ de 17 de março de 2017 (relator Abrantes Geraldes): “O acórdão da Relação 

que, incidindo sobre a decisão de 1ª instância, declara a extemporaneidade da contestação-

reconvenção determina, por si, a extinção da instância reconvencional, admitindo, por isso, recurso 

de revista”. 

 Acórdão do STJ de 9 de novembro de 2017 (relatora Graça Trigo): “A medida de sucumbência, 

para efeitos de interposição da revista – quando, quer o autor, quer os réus, apelaram da decisão de 

1ª instância -, não se afere pela diferença entre os valores arbitrados na sentença de 1ª instância e no 

acórdão da Relação, mas sim em função do decaimento do pedido (quanto ao autor) e do montante 

da condenação (quanto ao réus), pelo que, verificando-se quanto a um e outro recurso, que o acórdão 

recorrido é desfavorável aos respetivos recorrentes em valores superiores a metade da alçada da 

Relação, a revista é admissível (artigo 629º, nº 1, do Código de Processo Civil)”.   
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 Acórdão do STJ de 29 de junho de 2017 (relator Tomé Gomes): “Diferentemente do que sucede 

no artigo 644º, nº 1, alínea a), do CPC quanto ao cabimento do recurso de apelação autónoma de 

decisão de 1ª instância que ponha termo a incidente processado autonomamente, os parâmetros da 

admissibilidade da revista do nº 1 do artigo 671º do mesmo diploma não contempla decisões finais do 

incidente da instância que versam unicamente sobre a relação processual”. 

 

7.2. Artigo 671º/3 – a figura da dupla conforme 

 

Deixa de haver lugar a recurso de revista (normal) se o Tribunal da Relação confirmar, sem voto de vencido, 

e sem fundamentação essencialmente divergente, a decisão de primeira instancia. Isto, exceto nas situações 

em que o recurso é sempre admissível (artigo 629º/2). 

A isto dá-se o nome de dupla conforme. A dupla conforme supõe: 

 Confirmação da decisão e 1ª instância 

 Realizada pro unanimidade (em voto de vencido) 

 Fundamentação essencialmente convergente com a adotada na sentença de 1ª instância 

 

A opção do legislador foi a de considerar que a posição essencialmente conforme de quatro juízes é garantia 

suficiente e bastante do bem fundado da decisão unanimemente perfilhada. 

Salvaguardou, porém, enquanto “válvula de segurança do sistema” determinados casos em que, pela sua 

importância excecional ou pela verificação de oposição de julgados, se entende deverem comportar uma forma 

especial e impugnação através de recurso de revista – a revista excecional. 

Dever-se-á ainda equiparar à dupla conforme as situações em que o acórdão do tribunal da Relação, não 

coincidindo inteiramente com a decisão de 1ª instância, dela se diferencia num sentido mais favorável ao 

recorrente, tanto no aspeto quantitativo, como no aspeto qualitativo. Não faz sentido proibir o mais à parte 

vencida – recurso de revista quanto a decisão do acórdão do Tribunal da Relação  coincidente exatamente 

coma decisão de 1ª instância, que confirma – permitindo-lhe o menos – quando o Tribunal da Relação diverge 

do Tribunal de 1ª instância através de uma decisão que se lhe mostra mais favorável. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 9 de novembro de 2017 (relatora Graça Tiago): “Aferindo-se a dupla conforme 

pelo teor das decisões finais, não existe esse obstáculo, quanto ao autor, quando a sentença fixou a 

indemnização global devida ao autor em € 65.889,59 e o acórdão recorrido a reduziu para € 53.087,07, e 

também não existe quanto aos réus se, no acórdão recorrido, se adoptou fundamentação essencialmente 

diferente no que respeita aos critérios seguidos para fixar a indemnização por danos patrimoniais futuros 

(artigo 671º, nº 3, do Código de Processo Civil)”. 

 Acórdão do STJ de 2 de fevereiro de 2016 (relator Fernandes do Vale): “Na interpretação da norma 

constante do artigo 671º, nº 3, do NCPC, deve ponderar-se o seu elemento racional-teleológico para se 

concluir pela dupla conforme de decisões, mesmo em casos de ausência de sobreposição total, mas com 

decisão mais favorável para a recorrente. Não ocorre diversidade essencial entre a fundamentação que 

serviu de suporte a ambas as decisões, se numa e noutra se decretou a resolução do contrato em causa, 

com fundamento na alteração anormal das circunstâncias que enquadraram a resepctiva celebração, 

irrelevando, nesta perspectiva, o “iter” jurídico percorrido em cada caso”. 

 Acórdão do STJ de 16 de junho de 2016 (relatora Maria dos Prazeres Beleza): “Apesar de em ambas 

as instâncias estar em causa o incumprimento de um dever contratual de informação por parte do tomador 

do seguro em relação à seguradora de crédito, sendo essencialmente diverso o enquadramento jurídico 
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aplicado pelas instâncias para julgar improcedente a acção, deve ser admitido o recurso de revista. Não 

se verifica dupla conforme se o efeito do caso julgado material formado é relevantemente diverso: 

improcedência definitiva fundada na caducidade como decidiu a sentença; improcedência não definitiva 

assente na excepção de não cumprimento, conforme decidiu o acórdão”. 

 Acórdão do STJ de 3 de maio de 2018 (relator Salazar Casanova: “Não obsta à dupla conforme a 

circunstância de o Tribunal da Relação, face ao recurso interposto quanto à decisão de 1ª instância 

incidente sobre matéria de facto, ter modificado em parte a matéria de facto quando esse alteração não 

teve nenhuma influência no sentido de ser alterada a decisão recorrida ou a sua fundamentação, 

constatando-se que a Relação confirmou integralmente a sentença de 1ª instância (artigo 671º, nº 3, do 

CPC)”. 

 

7.3. Artigo 672º - a revista excecional 

 

A par da revista normal, temos a revista excecional. Trata-se de uma restrição à impossibilidade de 

interposição e recurso de revista nas situações de dupla conforme. 

Se, por um lado, o juiz quis restringir o acesso ao Supremo nos casos em que quatro juízes se pronunciem 

no mesmo sentido e com os mesmos fundamentos, por outro quis criar um sistema de salvaguarda para 

determinadas situações em que os interesses em jogo ou a flutuação jurisprudencial, aconselhem, 

excecionalmente, a pronuncia do Supremo Tribunal de Justiça. 

Para que haja revista excecional, tem de se verificar um dos seguintes pressupostos: 

1- Relevância jurídica da questão em causa com vista a uma melhor aplicação do direito; 

2- Interesses de particular relevância social; 

3- Contradição do acórdão do TR com outro, já transitado em julgado, quer da Relação, quer do Supremo 

Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental. 

Ressalva-se a hipótese de ter sido entretanto proferido acórdão de uniformização de jurisprudência 

conforme com o sentido do Tribunal da Relação de que se interpõe revista excecional. 

 

A análise e aferição dos pressupostos específicos desta revista excecional compete ao Supremo Tribunal 

de Justiça, através de uma figura denominada formação, composta por juízes conselheiros escolhidos 

anualmente pelo Presidente do STJ, entre os juízes mais antigos das secções cíveis. 

A decisão de deferimento ou indeferimento da revista excecional supõe uma fundamentação sumária e não 

admite nem reclamação ou recurso, tronando-se uma vez notificada às partes, imediatamente definitiva. 

Se a formação entender que não há lugar à revista excecional, mas que cabe revista normal do acórdão da 

Relação, ordena que o processo seja apresentado ao juiz conselheiro a quem vier a ser distribuído o processo. 

O juiz desembargador relator, perante um recurso de revista deve tomar as seguintes atitudes: 

 Cuidar dos pressupostos gerais de recorribilidade inerentes ao recurso de revista (tempestividade, 

legitimidade e impugnabilidade; 

 Remeter os autos ao STJ para “verificação dos pressupostos previstos no nº do artigo 672º”, em 

conformidade com o que dispõe o artigo 672º/3. 

 

Requisitos exigidos no requerimento de interposição de recurso por parte de quem pretende socorrer-se de 

revista excecional: 

 Indicar, com a desenvoltura necessária, as razões para a especial relevância jurídica da questão; 

 Indicar, com o mesmo grau de fundamentação, as razões da particular relevância social; 

 Indicar em que se traduz concretamente a contradição de julgados quanto à questão essencial que se 

discute nesses autos, juntando-se cópia do acórdão fundamento (da contradição). 
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Cumpre tomar em atenção que a revista excecional pressupõe verificados os pressupostos gerais de 

recorribilidade e qualquer recurso (tempestividade, legitimidade e impugnabilidade), sem os quais não é 

admissível. 

Nas circunstâncias em que falte um pressuposto o recurso de revista excecional não é admitido pelo juiz 

desembargador elator, comportando naturalmente reclamação nos termos do artigo 643º do CPC para o STJ. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 29 de junho de 2017 (relator António Piçarra): “Para que o recurso de revista seja 

admissível, mesmo quando o acórdão do Tribunal da Relação confirma integralmente a sentença do 

tribunal de 1ª instância, sem voto de vencido, é necessário que a fundamentação da sentença e do acórdão 

seja diversa e que tal diversidade tenha natureza essencial, desconsiderando-se, para este efeito, 

discrepâncias marginais, secundárias ou periféricas, que não representem efectivamente um percurso 

jurídico diverso e bem ainda a mera diferença de grau, no tocante à densidade fundamentadora, e 

divergências meramente formais ou de pormenor”. 

 Acórdão do STJ de 16 de junho de 2016 (relator Bettencourt de Faria): “Reveste relevância jurídica 

necessária à admissão do recurso de revista excepcional – artigo 672º, nº 1, alínea a), do CPC – em ordem 

a uma melhor aplicação da justiça, a questão, cuja ocorrência pode ser frequente e relevante sem que 

sobre ela exista jurisprudência pacífica, de saber como se devem aplicar as tabelas de desvalorização no 

caso de fixação dos montantes indemnizatórios previstos nos contratos de seguro”. 

 Acórdão do STJ de 2 de junho de 2011 (relator Sebastião Póvoas): “Estão em causa interesses de 

particular relevância social quando a apreciação das questões sub judicio se prende com valores sócio-

culturais a porem em causa a eficácia do direito e, em dúvida, a sua credibilidade, quer na aplicação 

casuística, quer na formulação legal”. “Importa fazer uma análise casuística das cláusulas contratuais 

gerais postas em crise em acção inibitória, para então verificar se os interesses em causa têm particular 

relevância social”. 

 

7.4. Artigo 673º - os recursos interpostos de decisões interlocutórias 

 

Este é um artigo paralelo à norma do artigo 644º/3, ou seja, de casos em que o conhecimento posterior da 

revista se tornaria objetiva e absolutamente inútil. Assim sendo, as decisões interlocutórias proferidas no 

Tribunal da Relação, nos casos em que haja lugar a recurso, são impugnáveis com o recurso de revista normal 

previsto no artigo 671º/1. 

Exceciona-se apenas: 

 Os casos em que a retenção da revista tornaria o recurso absolutamente inútil; 

 Outros casos especialmente previstos na lei; 

 

7.5. Artigo 674º - os fundamentos da revista 

 

A revista pode ter como fundamento: 

 A violação a lei substantiva (o erro direto na interpretação, aplicação da lei ou determinação da norma 

aplicável ao caso concreto); 

 A violação ou errada aplicação da lei processual; 

 As nulidades previstas nos artigos 615º e 666º; 
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Por lei substantiva entende-se “as normas e os princípios de direito internacional geral ou comum e as 

disposições genéricas, de caráter substantivo, emanadas dos órgãos de soberania, nacionais ou estrangeiros, 

ou constantes de convenções ou tratados internacionais”. 

 

Quanto à violação da lei processual, trata-se da infração de normas adjetivas de lei processual. 

 

Relativamente às nulidades processuais, estas constarão das alegações da revista e dão lugar à realização 

de Conferência no Tribunal da relação onde serão apreciadas e decididas nos termos gerais do artigo 641º/1. 

Caso não haja lugar ao recurso de revista, nesse caso a arguição das nulidades a que se reporta o artigo 615º/1 

deverá ter lugar em requerimento autónomo que será apreciado em Conferência pelos juízes desembargadores 

que subscreveram  acórdão suja nulidade é invocada. 

 

Como se sabe a reapreciação da matéria de facto compete à relação e não ao Supremo cuja competência 

se circunscreve à interpretação e harmonização na aplicação do direito. 

A intervenção do STJ no âmbito da matéria de facto reporta-se essencialmente à verificação da eventual 

violação de normas de direito probatório material, de acordo com o artigo 674º/3 (ver 682º/2). 

Nos termos do artigo 662º/4,  não há recurso de revista para o Supremo da decisão do tribunal da Relação 

sobre: 

 Impugnação de facto 

 Necessidade de renovação de meios de prova; 

 Anulação por deficiência; 

 Contradição ou obscuridade na fixação dos factos provados e não provados ou necessidade de 

ampliação da matéria de facto; 

 Remessa dos autos à 1ª instância para suprir deficiências na fundamentação da convicção do julgador 

 

Com vista à aferição da competência do Supremo tribunal de Justiça que apenas conhece direito e não 

facto, suscitam-se as habituais dificuldades quanto a saber se, em concreto, temos matéria de facto ou de 

direito. 

 

7.6. Artigo 675º - o modo de subida 

 

Quanto ao modo de subida do recurso, segue-se a regra aplicável à apelação.  

A regra é a da subida em separado, porém, excecionalmente sobem nos próprios autos “as revistas das 

decisões finais de fundou ou de forma decididas no acórdão da Relação”, o que será a grande maioria dos 

casos. 

 

7.7. Artigo 676º - o efeito do recurso 

 

Quanto aos efeitos do recurso, a regra é o de lhe estar associado o efeito meramente devolutivo. Isto é, os 

efeitos serão imediatamente produzidos em conformidade com o decidido pelo acórdão do Tribunal da 

Relação. 

Constitui exceção, o recurso de revista do acórdão que verse sobre o estado das pessoas, situação na qual 

a interposição de recurso tem efeito suspensivo. 

A parte pode sempre requerer a aplicação do efeito suspensivo, podendo o recorrido exigir caução nestes 

casos, sendo aplicável o artigo 649º/2. 
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7.8. Artigo 677º - o regime aplicável à interposição e expedição da revista 

 

No caso de processos urgentes e recursos interpostos de decisões interlocutórias o prazo para interposição 

de recurso é de 15 dias. 

No caso doas situações do artigo 671º/1, o prazo é de 30 dias: sobe nos próprios autos e tem efeito 

meramente devolutivo. 

 

7.9. Artigo 678º - o recurso per saltum para o Supremo tribunal de Justiça 

 

Este artigo trata das situações em que no recurso apenas se discute matéria de direito e não de facto, 

permitindo a lei a supressão de um grau de jurisdição. Para isto devem estar reunidos os seguintes 

pressupostos: 

 O valor da causa seja superior à alçada Relação; 

 O valor da sucumbência seja superior à metade da alçada da Relação; 

 As partes, nas suas alegações, suscitem apenas questões de direito; 

 As partes não impugnem, no recurso da decisão prevista no artigo 644º/1, quaisquer decisões 

interlocutórias. 

 

Este tipo de recurso encontra-se reservado para os casos previstos no artigo 644º/1. 

Cumpre fazer a exclusão relativamente aos procedimentos cautelares que, por não admitirem, como regra, 

o recurso para o STJ, não permitiram também o recurso per saltum (Artigo 370º). 

 

Este recurso depende do requerimento de uma das partes. No caso em que seja o recorrido a apresentar este 

requerimento, o recorrente pode responder no prazo de dez dias. 

A decisão do relator que entenda que o requerimento ultrapassa o âmbito do recurso per saltum e, portanto, 

não o admita, é definitivo. Já da decisão do relator que admita o recurso per saltum pode ser reclamada para 

a Conferência (artigos 678º/4 e 5). 

 

7.10. Artigo 679º - a aplicação do regime da apelação 

 

Dispõe este artigo que são aplicáveis ao recurso de revista as normas relativas ao julgamento da apelação 

com exceção dos artigos 662º e 665º.  

Assim, serão (sobretudo) aplicáveis ao recurso de revista as normas relativas: 

 Ao prazo de interposição de recurso; 

 À legitimidade 

 À inmpugnabilidade e decaimento (alçada e sucumbência); 

 À possibilidade de interposição de recursos independentes e subordinados; 

 À ampliação do objeto do recurso (exceto no que toca à matéria de facto); 

 Ao ónus de alegação e conclusão do recurso e requerimento de interposição; 

 Ao despacho liminar. 

  

A exclusão dos artigos 662º e 665º normas tem a ver com o facto de o Supremo tribunal de Justiça não 

ter competência para reapreciar matéria de facto e de não lhe ser atribuída possibilidade, regra geral, para se 

substituir ao Tribunal da Relação. 
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Regra geral, porque há que ter em consideração o artigo 684º que acaba por conferir ao Supremo tribunal 

de Justiça uma natureza de intervenção algo mitigada quanto à possibilidade de substituição ao Tribunal da 

Relação. 

Não são também aplicáveis as regras gerais dos artigos 644º - 651º, à exceção do artigo 646º e 649º/2, 

respeitantes à instrução do recurso que sobe em separado e à possibilidade de prestação e caução no caso do 

efeito meramente devolutivo (que é a regra), dada a inexistência de normas especificas no regime do recurso 

de revisão que abordem tal matéria. 

 

Nos seguintes casos há uma vertente cassatória em que o Supremo procede à respetiva anulação do acórdão 

do Tribunal da Relação, determinando a baixa do processo para o conhecimento da matéria omitida: 

 Em caso de nulidade do acórdão do Tribunal da relação por omissão de pronuncia; 

 Por falta de fundamentação; 

 Quando se trate de matéria que a Relação não conheceu por considerar prejudicado o seu conhecimento 

pela decisão; 

 

O mesmo não acontece quando se trate de: 

 Nulidade do acórdão do tribunal da Relação por oposição entre os fundamentos e a decisão; 

 Ambiguidade ou obscuridade que tornem a decisão ininteligível; 

 Excesso de pronuncia; 

 Condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido; 

Nestas circunstâncias, o STJ supre a nulidade e conhece do objeto do recurso. 

 

7.11. As funções do juiz conselheiro-relator 

 

Constituem funções especificas a cargo do juiz conselheiro relator: 

 Conhecer, após distribuição, das reclamações contra a não admissão da revista pelo juiz 

desembargador relator (artigo 643º/1); 

 Apreciar da admissibilidade do recurso per saltum (artigo 643º/1)4; 

 Determinar, se o entender ou a requerimento fundamentado das partes, a realização de audiência para 

a discussão do objeto do recurso (artigo 681º/1); 

 Propor ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça o julgamento ampliado da revista quando se 

revele necessário ou conveniente para assegurar a uniformização de jurisprudência (artigo 686º/2).; 

 Tomar a iniciativa de ouvir previamente as partes – se estas ainda não tiverem tido oportunidade para 

se pronunciarem - acerca do julgamento ampliado da revista, se a decisão envolver alteração de 

jurisprudência anteriormente uniforme por parte do STJ (artigo 687º/2). 

 

7.12. O reenvio prejudicial 

 

Se se suscitarem dúvidas sobre a interpretação de normas da União Europeia, o relator deverá acionar o 

mecanismo de reenvio prejudicial perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. Trata-se de colocar junto 

às instâncias europeias questões concretas de interpretação de normas jurídicas comunitárias que serão, depois, 

tomadas em consideração no acórdão que o STJ proferirá. 

                                                           
4 A decisão que o considera inadmissível não comporta recurso para a conferência (artigo 678º/4), ao contrário da decisão que 
admite o recurso per saltum(artigo 678º/5) 
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O reenvio prejudicial não constitui uma via aberta de recurso para os particulares. Trata-se apenas de um 

processo entre juízes nacionais e comunitários, através do qual o juiz nacional coloca a questão prejudicial ao 

TJ, que decide, em resposta a questão, para que o primeiro venha a aplicar a decisão prejudicial do TJ ao caso 

concreto que tem para resolver. 

Os particulares não têm o direito de fazer chegar ao TJ uma questão prejudicial, nem de se opor a que o 

juiz nacional lha reenvie, constituindo uma competência exclusiva deste. Da decisão do juiz nacional sim, 

caberá recurso judicial de direito interno nos termos gerais aplicáveis. 

Se o juiz nacional decidir reenviar ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma questão prejudicial, as 

partes no processo nacional têm o direito de apresentar observações, na qualidade de intervenientes no quadro 

do processo que assim e abre perante aquele tribunal, dando-lhe a conhecer o modo como entendem que a 

questão prejudicial deve ser resolvida. 

Em nome da boa cooperação, o TJ estabeleceu uma presunção de pertinência das questões prejudiciais que 

lhe são remetidas. Assim, se, por exemplo, o problema for de natureza hipotética: não tiver qualquer relação 

com a realidade ou com o objeto do litigio no processo principal pendente perante o tribunal nacional, o TJ 

declara inadmissíveis as questões prejudiciais. 

Segundo o Tribunal de Justiça “a obrigação de reenvio prejudicial tem por objetivo, nomeadamente, evitar 

que se estabeleça em qualquer Estado-membro uma jurisprudência nacional em desacordo com as regras do 

direito comunitário”. Se o órgão jurisdicional nacional não fosse obrigado a reenviar a questão prejudicial em 

causa, gorar-se-ia o objetivo de interpretação e aplicação uniformes do direito comunitário. 

Segundo uma jurisprudência constante, só há lugar a tal dispensa se o próprio tribunal nacional de última 

instância verificar uma das seguintes eventualidades: 

 A questão suscitada não ser pertinente para a solução do litigio pendente perante ele; 

 Ser materialmente idêntica a uma que já foi objeto de decisão prejudicial do TJ, ou impor-se a correta 

aplicação do direito comunitário impõe-se com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 

razoável; 

Com vista a restringir ao máximo os casos de dispensa da obrigação de reenvio prejudicial, o Tribunal de 

Justiça acrescenta ainda que, em qualquer caso, o juiz nacional só deve concluir pela dispensa de reenvio se 

estiver convencido de que a evidência quanto à aplicação correta do direito comunitário se imporia aos órgãos 

jurisdicionais dos outros Estados-membros e ao TJ. 

O TJ impõe a obrigatoriedade do reenvio prejudicial na situação em que um órgão jurisdicional nacional 

que não decida em ultima instância considera inválido, face ao TCE e aos princípios nele consignados, um ato 

de direito comunitário derivado e, por conseguinte, inaplicável ao caso perante si pendente. 

Tanto um como outro são obrigados a colocar a correspondente questão prejudicial de validade, não 

podendo desaplicar o ato jurídico-comunitário que considerem inválido, sem que o TJ se tenha pronunciado 

no sentido dessa invalidade. 

Um tribunal que decida em ultima instância, caso pretenda evitar o sério risco de responsabilizar o 

respetivo Estado, deve avaliar com muita prudência a desnecessidade de efetuar um reenvio prejudicial, não 

podendo, salvo quando uma questão materialmente idêntica já tiver sido decidida pelo TJ, resolvê-la ex-officio 

pela simples invocação, sem fundamentação adicional, da clareza da norma comunitária em questão. 

 

7.13. Artigo 680º - a junção de documentos e pareceres 

 

No âmbito do recurso de revista a possibilidade de apresentação de documentos é mais restrita quando 

comparada com o recurso de apelação. Esta restrição relaciona-se co o facto de o STJ não conhecer matéria 

de facto, pelo que não faz sentido a apresentação de prova documental enquadrável no âmbito da sindicância 

do juízo de facto. 
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A admissão de documentos será então reservada para aqueles que revistam a natureza de supervenientes 

ou que tenham por objetivo demonstrar a violação de direito probatório material. 

Quanto à junção de pareceres jurisconsultos, também só se admitem os eminentemente jurídicos, valendo 

a regra do recurso de apelação: podem ser apresentados até ao inicio do prazo para a elaboração do projeto de 

acórdão (artigo 651º/2). 

 

7.14. Artigo 681º - as alegações orais 

 

Este artigo prevê a possibilidade de o relator determinar a realização de audiência para discussão oral do 

objeto do recurso, oficiosamente, ou perante requerimento fundamentado. 

Esta diligência não tem caráter obrigatório, sendo de duvidosa utilidade prática: é que se limita a constituir 

ou sublinhar o sentido já vertido nas alegações/conclusões do recurso. 

A única vantagem indireta será poder ser apresentada para prevenir a hipótese de decisões surpresa. 

 

7.15. Artigo 682º - os termos em que julga o Tribunal de Revista 

 

Como já se sabe, a discussão de facto é travada exclusivamente na 1ª instância e no Tribunal da Relação. 

Ao Supremo Tribunal de Justiça é reservada apenas a apreciação da matéria de direito. 

Excecionalmente, o Supremo Tribunal de Justiça profere decisões que interferem diretamente com a 

decisão de facto. É o caso de:  

1- Violação do direito probatório material (que no fundo constitui uma questão de direito); 

2- Necessidade de ampliação da matéria de facto, uma vez que os factos dados como provados não 

habilitam a uma conscienciosa decisão do fundo da causa, impossibilitando a correta aplicação do 

direito à situação sub judice. 

3- Apuramento de contradição entre factos dados como provados que inviabilize a correta aplicação do 

direito. 

Nestes casos, o STJ anula o acórdão do Tribunal da Relação e remete-lhe o processo com vista à 

ampliação dos factos ou à sanação da contradição, se possível, com intervenção dos mesos juízes 

desembargadores (vertente cassatória). 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 2 de novembro de 2017 (relator Tomé Gomes): “Não cabe ao Tribunal de revista 

sindicar o erro na livre apreciação das provas, salvo quando, nos termos do artigo 674º, nº 3, do Código 

de Processo Civil, a utilização deste critério de valoração ofenda uma disposição legal expressa que exija 

espécie de prova diferente para a existência de um facto ou que fixe a força probatória de determinado 

meio de prova, ou ainda quando aquela apreciação ostente juízo de presunção judicial revelador de 

manifesta ilogicidade”. 

 

7.16. Artigo 683º - o novo julgamento no tribunal a quo 

 

Estamos aqui perante uma atuação cassatória do STJ que não obsta a uma postura igualmente substitutiva 

quando, para além de anular e ordenar a remessa dos autos à instância inferior, define previamente o direito 

aplicável, balizando sempre, nessa medida, os parâmetros jurídicos que irão enquadrar a decisão jurídica final. 

É óbvio que pode não se tornar possível, pela própria natureza das coisas, a prevista prévia definição do 

direito, face à ausência de factualidade essencial e decisiva que a determine. 
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Se o novo acórdão do Tribunal da Relação, ao contrário do primeiro, for lavrado por unanimidade, 

verificando-se uma situação de dupla conforme, o mesmo passa a ser irreconhecível em termos de revista 

normal (admitindo, evidentemente, a possibilidade de interposição de revista excecional, nos termos do artigo 

672º/1). 

 

7.17. Artigo 684º - a reforma do acórdão no caso de arguição e verificação de nulidades 

 

Conforme já se referenciou, a regra da substituição ao tribunal recorrido presente no artigo 665º não é 

aplicável no âmbito da competência do Supremo Tribunal de Justiça e na sequencia de interposição de recurso 

de revista (artigo 679º). 

Porém, se a nulidade do acórdão consistir em: 

 Contradição entre fundamentos, ambiguidade, obscuridade da decisão que a torne ininteligível; 

 Excesso de pronuncia; 

 Condenação em quantidade superior ou objeto diverso do pedido 

 Ou quando o acórdão se encontre lavrado contra o vencido 

O STJ supre a nulidade declarando em que sentido a decisão é modificada, conhecendo do objeto do 

recurso. 

Temos uma atuação puramente substitutiva por parte do STJ, gerando deste modo uma forma mitigada, 

não absoluta, de desaplicação da regra do artigo 655º. 

Cumpre tomar em atenção que nãos e tratando de um acórdão lavrado contra o vencido, mas de um acórdão 

que não chegou a obter o vencimento necessário, haverá lugar, pura e simplesmente, à sua anulação e ao envio 

do mesmo ao Tribunal da Relação com vista ao suprimento dessa específica nulidade (que se integra no elenco 

das alíneas do artigo 615º/1 – vertente cassatória). 

Se o novo acórdão vier a ser tirado, confirmando a decisão recorrida e sem voto de vencido, há lugar à 

dupla conforme e não é admissível nova revista normal. 

 

7.18. Artigo 685º - as nulidades dos acórdãos 

 

As nulidades invocadas contra o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça são conhecidas em conferência, 

tal como sucede relativamente às nulidades arguidas contra o acórdão do tribunal da Relação. 

Isto significa que após a prolação do acórdão do Supremo Triibunal de Justiça, não há lugar a qualquer 

outro recurso ordinário, como é lógico, na medida em que nos encontramos perante a última instância de 

recurso. 

Aparte poderá apenas arguir a nulidade desse mesmo acórdão através da invocação dos vícios previstos no 

artigo 615º/1. Nesse momento, há lugar à designação de Conferência que conhecerá da arguição dessas 

nulidades e nada mais. 

 

7.19. A revista ampliada 

 

7.19.1. Artigo 686º - a uniformização de jurisprudência  

 

A figura da revista ampliada surge em virtude da necessidade de evitar que um acórdão do Supremo tribunal 

e Justiça venha a ser proferido em sentido contrário à jurisprudência uniformizada desde mesmo Tribunal, 

ferindo o valor da estabilidade e segurança do ordenamento jurídico. 
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Quando se prevê tal possibilidade, impõe-se que a revista seja apreciada por um colégio de conselheiros 

amplo por determinação do próprio Presidente do STJ podendo resultar da iniciativa de: 

 Relator 

 Qualquer adjunto 

 Presidentes das secções 

 Ministério Público 

 Partes (apresentação de requerimento) 

 

Se se entender que há a possibilidade de vir a verificar-se contradição jurisprudencial ao nível do STJ, ou 

se modificações no ordenamento jurídico impuser, por questões de conveniência, poderá, nessas 

circunstâncias, haver igualmente lugar ao julgamento ampliado de revista. 

 

É importante não confundir o julgamento de revista ampliada com o recurso extraordinário de 

uniformização de jurisprudência. 

O julgamento de revista ampliada trata-se de uma forma solene de julgamento de um determinado caso 

concreto com vista à uniformização da jurisprudência. 

O objetivo é resolver um caso concreto, mas conferindo à solução perfilhada um caráter geral que uniforme 

as posições particulares ou distintas sobre o tema em análise. 

A ideia é a de que, daí em diante, venha a ser adotada a solução reforçada pelo julgamento alargado da 

revista, conferindo-lhe uma interpretação jurisdicional conforme. 

Distingue-se do recurso extraordinário para a uniformização de jurisprudência na medida em que a decisão 

uniformizada incida sobre um acórdão não transitado em julgado, em que a discussão ainda se trava no 

âmbito do percurso normal da tramitação do recurso, sem colocar em crise o fator de consolidação em que se 

traduz o efeito de caso julgado. 

 

Se a solução jurídica que estiver na eminencia de lograr vencimento for contrária a anterior acórdão de 

uniformização de jurisprudência, é obrigatória para o relator ou qualquer dos adjuntos, a iniciativa da revista 

ampliada. 

 

O julgamento de revista alargado, enquanto recurso ordinário, tem os eu âmbito de conhecimento 

balizado pelas alegações e conclusões do recorrente, nos termos gerais. 

 

7.19.2. Artigo 687º - as especialidades no julgamento 

 

O efeito do julgamento da revista ampliada é a prolação de um acórdão uniformizador de jurisprudência. 

Pretende obter-se uma decisão jurisprudencial com a necessária força persuasiva própria relativamente à 

interpretação de uma determinada disposição legal, solenemente perfilhada pelo Pleno das Secções cíveis do 

Supremo Tribunal de Justiça. 

É importante relembrar que, ao contrário dos anteriores assentos, os acórdãos de uniformização de 

jurisprudência não são vinculativos, embora tenham uma especial importância, dada a indiscutível força 

persuasiva de que se revestem. 

 

Esta força persuasiva assenta nas seguintes circunstâncias: 

 É sempre admissível recurso em caso de desrespeito pela orientação perfilhada e decidida no acórdão 

de uniformização de jurisprudência (artigo 629º/2, c); 
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 O acórdão uniformizador de jurisprudência obsta à interposição do recurso de acórdão da Relação que 

estivesse em contradição com o outro, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 

fundamental de direito e do qual não coubesse recurso por motivo estranho à alçada do tribunal (artigo 

629º/2, d); 

 Não é possível a revista excecional em caso de oposição de julgados se houver sido proferido acórdão 

uniformizador de jurisprudência (artigo 672º/1, c); 

 Não é possível a revista normal, em caso de oposição de julgados relativamente a decisões 

interlocutórias proferidas no acórdão da Relação, se a decisão for conforme a um acórdão uniformizador 

de jurisprudência (artigo 671º/2, b); 

 O acórdão de uniformização de jurisprudência determina a inadmissibilidade do recurso extraordinário 

de uniformização de jurisprudência, nos termos do artigo 688º/2, ou seja, se o acórdão recorrido (e 

transitado em julgado) houver aderido àquele (artigo 688º/3). 

 

O julgamento exige como quórum, a presença de pelo menos três quartos dos juízes conselheiros em 

exercício nas secções cíveis. 

É antecedido de um parecer emitido pelo Ministério Público versando a questão que origina a necessidade 

de uniformização de jurisprudência. 

 

O acórdão tirado na sequência de um julgamento ampliado de revista é publicado na I série do Diário da 

República (artigo 687º/5), o que manifestamente concorre para o enfase e a solenidade deste julgamento de 

revista ampliada relativamente ao julgamento das demais revistas. 

 

8. Os recursos extraordinários 
 

Os recursos extraordinários são: 

 A uniformização de jurisprudência; 

 A revisão; 

 

Importa relembrar a distinção entre o recurso ordinário e o recurso extraordinário. O primeiro é 

interposto contra uma decisão que ainda não transitou em julgado, enquanto o segundo pressupõe o trânsito 

em julgado da decisão que é seu objeto. 

 

8.1. O recurso para uniformização de jurisprudência 

 

8.1.1. Artigo 688º - o fundamento do recurso 

 

Este recurso extraordinário depende da manifestação e vontade da parte vencida, podendo ser objeto da 

iniciativa do Ministério Público. 

Temos como pressupostos: 

 Contradição entre o acórdão recorrido anterior e outro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

igualmente transitado em julgado, relativamente à mesma questão fundamental de direito; 

 Caráter essencial da questão fundamental de direito em que existiu oposição de julgados; 
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8.1.2. Artigo 689º - o prazo para a interposição 

 

O recurso para a uniformização e jurisprudência deve ser interposto no prazo de 30 dias a contar desde o 

trânsito em julgado do acórdão recorrido. 

A outra parte tem o mesmo prazo para responder à alegação do recorrente, contado da data em que tenha 

sido notificado da respetiva apresentação. 

 

8.1.3. Artigo 690º - a instrução do requerimento 

 

O requerimento de interposição do recurso deve conter a alegação do recorrente na qual se identificam os 

elementos que determinam a contradição alegada e a violação imputada ao acórdão recorrido. Deve ainda 

juntar-se cópia do acórdão anteriormente proferido pelo STJ. 

Este recurso é tramitado por apenso ao processo no qual foi proferido o acórdão recorrido. 

O acórdão apresentado como justificação do recurso extraordinário em causa denomina-se acórdão 

fundamento, o qual poderá ser no âmbito do julgamento do recurso extraordinário para uniformização de 

jurisprudência ser revogado, embora com salvaguarda dos efeitos já produzidos por via do trânsito em julgado. 

 

8.1.4. Artigo 691º - o recurso por parte do Ministério Público 

 

Este artigo pressupõe a interposição do recurso para uniformização de jurisprudência por parte do 

Ministério Público, mesmo quando este não seja parte na causa. 

Trata-se de uma exceção à regra geral da legitimidade para recorrer, uma vez que o Ministério Público, não 

sendo parte vencida na causa, age no interesse exclusivo da clarificação na interpretação e aplicação da lei 

para o futuro. 

 

8.1.5. Artigo 692º - a apreciação liminar 

 

O recurso deverá ser sujeito a uma apreciação e pronuncia efetiva do juiz conselheiro-relator. O recurso deverá 

ser rejeitado: 

 Quando e entenda que a decisão não admite recurso, que este foi interposto fora de prazo ou que o 

requerente não tem as condições necessárias para recorrer (artigo 641º/2, a); 

 Quando não contenha ou junte a alegação do recorrente ou quando esta não tenha conclusões (artigo 

641º/2, b); 

 Quando não sejam cumpridos os ónus do artigo 690º; 

 Quando não exista a oposição que lhe serve de fundamento; 

 Quando a orientação do acórdão recorrido esteja de acordo com jurisprudência uniformizada; 

 

Da decisão do juiz quando à admissibilidade do recurso há a possibilidade de reclamação para a conferência 

integrada pelo mesmo relator e pelos seus dois juízes conselheiros adjuntos. 

Só depois será feita distribuição. 

 

8.1.6. Artigo 693º - o efeito do recurso 

 

O recurso para uniformização de jurisprudência tem efeito meramente devolutivo. 

A interposição de recurso extraordinário de revisão não interfere com os efeitos jurídicos e práticos 

decorrentes do trânsito em julgado do acórdão recorrido. 
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Os próprios efeitos jurídicos já consumados por via do trânsito em julgado do acórdão recorrido produzem-

se naturalmente e não são afetados pela revogação deste na sequência da procedência do recurso de 

uniformização de jurisprudência (artigo 695º/3). 

 

8.1.7. Artigo 694º - a prestação de caução 

 

Este artigo acautela a possível revogação do acórdão recorrido estabelecendo que “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”. 

 

8.1.8. Artigo 695º - o julgamento e termos a seguir quando o recurso seja procedente 

 

Ao julgamento do recurso de uniformização de jurisprudência são aplicadas as especialidades o julgamento 

do recurso de revista ampliada presente no artigo 687º. 

Contrariamente ao que acontece quanto ao recuso ampliado de revista, o recurso extraordinário e 

uniformização de jurisprudência tem por objeto a questão fundamental de direito em que se verificou a 

oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, não dependendo das alegações e 

conclusões do recurso do recorrente. 

No caso de procedência do recurso, há lugar à revogação do acórdão recorrido e à sua substituição por 

outro em que se decide a questão controvertida. 

A revogação do acórdão recorrido não afeta as situações jurídicas que já se constituíram, não podendo ser 

modificadas pela dita revogação. 

 

8.2. O recurso de revisão 

 

8.2.1. Artigo 696º - os fundamentos do recurso 

 

Este recurso obedece a regras totalmente diferentes da tramitação dos recursos em geral. Tem a estrutura 

de uma ação declarativa, com citação do requerido e contestação, produção das diligências de prova 

necessárias e decisão final, recorrível nos termos gerais. 

 

A decisão transitada em julgado pode ter lugar quando: 

a) Outra sentença transitada em julgado tenha dado como provado que a decisão resulta de crime 

praticado pelo juiz no exercício das suas funções; 

b) Se verifique a falsidade de documento ou ato judicial, de depoimento ou das declarações de peritos ou 

árbitros, que possam, em qualquer dos casos, ter determinado a decisão a rever, não tendo a matéria 

sido objeto de discussão no processo em que foi proferida; 

c) 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; 

d) Se verifique nulidade ou anulabilidade de confissão, desistência ou transação em que a decisão se 

fundou; 

e) Tendo corrido a ação e a execução à revelia, por falta absoluta de intervenção do réu, se mostre que 

faltou a citação ou que é nula a citação feita; 

f) Seja inconciliável com decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o 

Estado Português; 
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g) O litígio assente sobre ato simulado das partes e o tribunal não tenha feito uso do poder que lhe confere 

o artigo 612.º, por se não ter apercebido da fraude”. 

 

Jurisprudência: 

 

 Acórdão do STJ de 29 de junho de 2017 (relatora Fernanda Isabel): “é necessário que o documento 

superveniente em que se baseia se revele essencial para a decisão do litígio e seja susceptível de, por si 

só, alterar em sentido mais favorável ao recorrente a decisão revidenda em que ficou vencido”. 

 Acórdão do STJ de 19 de outubro de 2017 (relatora Fernanda Isabel): “Por princípio, a segurança 

jurídica exige que, formado o caso julgado, não se permita nova discussão do litígio; situações existem, 

contudo, em que a necessidade de segurança ou certeza e as exigências de justiça conflituam de tal forma 

que o princípio da intangibilidade do caso julgado tem de ceder”.  

“O meio processual adequado para esse efeito é o recurso extraordinário de revisão, o qual se comporta 

estruturalmente como uma acção destinada a fazer ressurgir a instância que o caso julgado extinguiu (fase 

rescindente) e a reabrir a instância anterior (fase rescisória)”. 

“Tendo a sentença proferida em 1ª instância sido impugnada e tendo a Relação proferido acórdão 

confirmatório da mesma, apresciando definitivamente a questão de facto e de direito controvertida, é à 

Relação que cabe conhecer do recurso extraordinário de revisão por ter proferido a decisão a rever (artigo 

697º, nº 1, do Código de Processo Civil)”. 

“São taxativas as situações previstas o artigo 696º do Código de Processo Civil que podem fundamentar 

o recurso de revisão”. 

“O documento a que alude a alínea c) do artigo 696º do Código de Processo Civil, para fundamento da 

revisão, tem que revestir dois requisitos cumulativos: 1) a novidade (por significar documento que não foi 

apresentado no processo onde se proferiu a decisão em causa, seja porque ainda não existia, seja porque, 

existindo, a parte não pôde dele socorrer-se); 2) a suficiência (que implica que o documento constitui um 

meio de prova susceptível de, por si só, demonstrar ou infirmar facto ou factos relevantes por forma a 

conduzir a decisão mais favorável ao recorrente)”. 

 

8.2.2. Artigo 697º - o prazo para a interposição 

 

1- O recurso é interposto no tribunal que proferiu a decisão a rever. 

2- O recurso não pode ser interposto se tiverem decorrido mais de cinco anos sobre o trânsito em julgado 

da decisão, salvo se respeitar a direitos de personalidade, e o prazo para a interposição é de 60 dias, 

contados: 

a. No caso da alínea a) do artigo anterior, do trânsito em julgado da sentença em que se funda a 

revisão; 

b. No caso da alínea f) do artigo anterior, desde que a decisão em que se funda a revisão se tornou 

definitiva; 

c. Nos outros casos, desde que o recorrente obteve o documento ou teve conhecimento do facto 

que serve de base à revisão. 

3- No caso da alínea g) do artigo anterior, o prazo para a interposição do recurso é de dois anos, contados 

desde o conhecimento da sentença pelo recorrente, sem prejuízo do prazo de cinco anos previsto no 

número anterior. 

4- Nos casos previstos na segunda parte do nº 3 do artigo 631.º, o prazo previsto no n.o 2 não finda antes 

de decorrido um ano sobre a aquisição da capacidade por parte do incapaz ou sobre a mudança do seu 

representante legal. 
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5- 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. 

6- As decisões proferidas no processo de revisão admitem os recursos ordinários a que estariam 

originariamente sujeitas no decurso da ação em que foi proferida a sentença a rever. 

 

8.2.3. Artigo 698º - A instrução do requerimento 

 

No requerimento de interposição, que é autuado por apenso, o recorrente alega os factos constitutivos do 

fundamento do recurso e, no caso do artigo 696º/g, o prejuízo resultante da simulação processual. 

Nos casos das alíneas a), c), f) e g) do artigo 696º, o recorrente, com o requerimento de interposição, 

apresenta certidão, consoante os casos, da decisão ou do documento em que se funda o pedido. 

 

8.2.4. Artigo 699º - a admissão do recurso 

 

O tribunal a que for dirigido o requerimento indefere-o quando não tenha sido instruído nos termos do 

artigo anterior ou quando reconheça de imediato que não há motivo para revisão. Esta situação não prejudica 

o disposto no artigo 641º/1, 

 

Admitido o recurso, notifica-se pessoalmente o recorrido para responder no prazo de 20 dias. 

O recebimento do recurso não suspende a execução da decisão recorrida. 

 

8.2.5. Artigo 700º - o julgamento da revisão 

 

Salvo nos casos das alíneas b), d) e g) do artigo 696.º, o tribunal, logo em seguida à resposta do recorrido 

ou ao termo do prazo respetivo, conhece do fundamento da revisão, precedendo as diligências consideradas 

indispensáveis. 

Nos casos das alíneas b), d) e g) do artigo 696.º, segue-se, após a resposta dos recorridos ou o termo do 

prazo respetivo, os termos do processo comum declarativo. 

Quando o recurso tenha sido dirigido a algum tribunal superior, pode este requisitar ao tribunal de 1.ª 

instância, de onde o processo subiu, as diligências que se mostrem necessárias e que naquele não possam ter 

lugar. 

 

8.2.6. Artigo 701º - os termos a seguir quando a revisão é procedente 

 

Nos casos previstos nas alíneas a) a f) do artigo 696.º, se o fundamento da revisão for julgado procedente, 

é revogada a decisão recorrida, observando-se o seguinte: 

a) No caso da alínea e) do artigo 696.º, anulam-se os termos do processo posteriores à citação do réu ou 

ao momento em que devia ser feita e ordena-se que o réu seja citado para a causa; 

b) Nos casos das alíneas a), c) e f) do artigo 696.º, profere-se 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; 

c) Nos casos das alíneas b) e d) do artigo 696.º, ordena-se que sigam os termos necessários para a causa 

ser novamente instruída e julgada, aproveitando-se a parte do processo que o fundamento da revisão 

não tenha prejudicado. 
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No caso da alínea g) do artigo 696.º, se o fundamento da revisão for julgado procedente, anula-se a decisão 

recorrida. 

 

8.2.7. Artigo 702º - a prestação de caução 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


