Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a decisão da
Relação – no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo
669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Irreleva, para tal, a diferente fundamentação adoptada pelos dois Juízos.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
ser intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito.
15-01-2013
Revista excepcional n.º 1479/11.0TBPBL.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Direito de habitação
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A excepcionalidade do recurso de revista, nas situações em que perpassa dos autos uma dupla
conformidade entre as decisões da 1.ª instância e do Tribunal da Relação, impõe um ónus de
alegação, a acrescer ao ónus de alegação sobre o objecto do recurso, que recai nas razões da
admissibilidade da revista excepcional, sob pena de rejeição (art. 721.º-A, n.º 2, do CPC).
II - Invocada a al. a) do n.º 1 do art. 721.º do CPC, impõe-se que o recorrente elenque a questão
jurídica e alegue a sua relevância jurídica – o que pode passar pela amplitude do debate e controvérsia sobre a mesma na doutrina e/ou jurisprudência ou, ainda, pelo seu ineditismo – bem
como as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor
aplicação do direito, sob pena de, não o fazendo, ver o recurso rejeitado.
III - Se o recorrente se limita a afirmar que a questão jurídica é controvertida e relevante, não enunciando a dita questão, nem indicando as razões pelas quais a apreciação dessa questão é claramente necessária para essa melhor aplicação do direito, então omite o ónus de alegação que
a lei lhe impõe, e cuja falta comina com a rejeição do recurso.
IV - Para o preenchimento da previsão da al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC não basta estarmos
perante um enquadramento de uma questão com consequências com relevo social; é preciso
localizar uma vexata quaestio que assuma essa característica de se referir a interesses de particular relevância social (caso assim não fosse todas as acções em que se apreciassem divórcios,
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direito à habitação, etc., seriam susceptíveis de integrar essa previsão e não foi esse, manifestamente, o interesse do legislador).
V - Estando em causa, nos presentes autos, uma questão fáctica e jurídica com contornos estritamente obrigacionais, em que o direito à habitação surge como uma consequência a jusante,
não se descortina qualquer decisão jurídica susceptível de gerar colisão com valores sócioculturais dominantes.
VI - Se a recorrente se limita a transcrever e sublinhar trechos do acórdão fundamento sem, em
momento algum, indicar os aspectos de identidade desse acórdão com o recorrido que determinam a alegada contradição, é de rejeitar o recurso de revista excepcional, por falta de cumprimento do ónus imposto pela al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC.
17-01-2013
Revista excepcional n.º 3741/09.3TBSTB.E1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
Sucumbência
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A admissibilidade da revista excepcional, em qualquer das situações elencadas nas als. a) a c) do
n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, depende da existência da dupla conforme, tal como vem definida
no art. 721.º, n.º 3, do mesmo diploma legal, única razão obstativa da revista normal.
II - Não sendo admissível a revista normal, igualmente não o será a revista excepcional.
III - No caso, sendo o valor da causa (€ 25 005,23) inferior ao da alçada da Relação (€ 30 000), nos
termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC, não é admissível recurso de revista para o STJ, seja normal, seja excepcional.
IV - Inexiste dupla conforme se não há sobreposição integral do julgado, o que se verifica se a Relação julgou procedente a apelação do autor, bem como se foi lavrado um voto de vencido.
17-01-2013
Revista excepcional n.º 4521/10.9TBOER.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Direito a identidade pessoal
Acção sobre o estado das pessoas
Prazo de propositura da acção
Estabelecimento da filiação
Estatuto pessoal
Efeitos patrimoniais
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I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Reveste relevância jurídica, fundamentadora do recurso de revista excepcional, a questão de
saber se os efeitos do reconhecimento da paternidade, numa acção instaurada várias décadas
após o prazo de dez anos fixado pela norma do n.º 1 do art. 1817.º do CC, na redacção dada
pela Lei n.º 14/2009, de 01-04, se devem restringir ao estatuto pessoal de investigante e investigado – por respeito do direito à identidade pessoal do investigante e como consequência daquela norma ter sido considerada inconstitucional pelas instâncias –, mas não já aos efeitos patrimoniais decorrentes do estabelecimento da filiação, vedando-se ao investigante, maior, comungar de eventual herança do investigado.
17-01-2013
Revista excepcional n.º 187/09.7TBPFR.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
Condenação em quantia a liquidar
Liquidação
Execução para pagamento de quantia certa
Há contradição de julgados se o acórdão recorrido decidiu que o incidente de liquidação subsequente a sentença condenatória em pedido genérico, deve correr termos na acção declarativa já
finda, considerando-se renovada a respectiva instância, e o acórdão fundamento entendeu que
tal incidente deveria ter lugar no processo executivo.
17-01-2013
Revista excepcional n.º 24491/10.2YYLSB-A.L1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Ónus de alegação
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Ónus da prova
Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o requerente indicar as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
17-01-2013
Revista excepcional n.º 213/11.0TMFUN.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Insolvência
Exoneração do passivo restante
Decisão que não põe termo ao processo
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Se a decisão da 1.ª instância, confirmada pelo acórdão recorrido, não pôs termo ao processo de
insolvência, mas a um incidente do mesmo, como é o caso do pedido de exoneração do passivo restante, à luz do art. 721.º, n.º 1 do CPC, conjugado com o art. 259.º, n.º 4, do CIRE, não é
admissível recurso de revista, seja normal, seja excepcional.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de julgados –, deve o requerente juntar cópia que garanta correspondência com o original do acórdão que invoca como fundamento, bem como certificação do respectivo trânsito
em julgado, sob pena de rejeição.
17-01-2013
Revista excepcional n.º 1146/11.5TBENT-N-E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalBoletim anual – 2013
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mente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - Como regra as questões meramente processuais não têm relevância jurídica em termos de poderem integrar aquele requisito.
IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
18-01-2013
Revista excepcional n.º 1721/08.5TBPVZ.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Alçada
Sucumbência
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se centra no aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - A admissibilidade deste recurso é condicionada à alçada e à sucumbência, salvo se a revista
regra o fosse por perfilada qualquer das situações do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil.
18-01-2013
Revista excepcional n.º 1559/09.2TBVIS.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
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com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta
modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não havendo lugar a convite para, nessa parte, aperfeiçoar a alegação.
III - A dupla conformidade caracteriza-se, apenas e só, com a confirmação pela Relação – em termos unânimes e irrestritos – do julgado pela 1.ª instância, irrelevando diversa fundamentação,
alcançada por apelo à substanciação ou por alteração, se admissível, da causa de pedir.
IV - Este pressuposto não é afastado pela procedência de um recurso intercalar (ou de trânsito) que
em nada influenciou a decisão final que acolheu o julgado pela 1.ª instância, no seu aspecto
nuclear essencial.
V - Invocando a contradição de julgados, o recorrente deve identificar um acórdão (fundamento)
que decida a mesma questão de direito do acórdão recorrido; demonstrar que ambos foram
proferidos no domínio da mesma legislação; demonstrar que aplicando-se o mesmo quadro legal e subsumindo-se a um núcleo fáctico essencialmente idêntico se lograram decisões distintas, dando-se por assente que a questão não foi objecto de jurisprudência uniformizadora.
18-01-2013
Revista excepcional n.º 1000/10.8TVPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
União de facto
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência, com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
II - Assume relevância jurídica – fundamentadora de recurso de revista excepcional – a questão que
se prende com os elementos constitutivos dos direitos atribuídos à união de facto e a sua relação com as causas impeditivas da sua válida constituição e que consiste em saber se para a
aplicação dos correspondentes efeitos jurídicos, a Lei n.º 7/2001 exige uma união de facto que
perdure há mais de dois anos, e sem que se verifique, também desde há mais de dois anos, a
existência de casamento não dissolvido ou qualquer outra das causas impeditivas.
III - Se o recorrente pretende apresentar recurso excepcional com fundamento no art. 721.º-A, n.º 1,
al. c), do CPC, incumbe-lhe indicar, sob pena de rejeição, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, (c) os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.
IV - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação do trânsito em julgado.
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22-01-2013
Revista excepcional n.º 1185/09.6TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Estando perante uma situação de dupla conformidade, tal como a define o n.º 3 do art. 721.º do
CPC – acórdão da Relação que confirme, sem qualquer voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância –, não haverá recurso de revista da decisão, a não ser nos casos excepcionais previstos nas várias alíneas do n.º 1 do art. 721.º-A do
mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência, com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o
requerente indicar as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
IV - Ao ónus do recorrente referido I, acresce o ónus de enunciar de modo rigoroso e preciso a
questão jurídica a apreciar pelo STJ, a qual deverá ser igualmente relevante para a decisão do
próprio processo.
V - Se a questão indicada como sendo a juridicamente relevante não é a questão central da decisão
do processo, não serve a mesma para integrar a previsão do fundamento de revista excepcional
da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 363/10.0TBTCS.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
Sucumbência
Decisão que não põe termo ao processo
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
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I - Só se pode falar da possibilidade da abertura da janela excepcional da recursividade – em qualquer das situações elencadas nas als. a) a c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – quando a normalidade do recurso foi tapada pela porta fechada da dupla conforme, tal como ela vem delineada
no art. 721.º, n.º 3, do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda
que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância.
II - Uma vez que o valor da presente acção é de € 20 347,92, e que nos termos do art. 678.º, n.º 1,
do CPC, 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, nunca seria admissível, in casu, recurso de revista normal.
III - Uma vez que a decisão objecto do recurso de revista excepcional foi proferida em audiência de
julgamento, prendendo-se com os efeitos da renúncia ao mandato e seus efeitos na suspensão
da instância, a mesma consubstancia uma decisão interlocutória que, nos termos do art. 721.º,
n.º 1, do CPC, não pode ser objecto de recurso de revista normal e, portanto, também não excepcional.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 2824/10.1TBVCT-A.G1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, geradoras de sentimentos de inquietação de
uma generalidade de pessoas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da
sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um
interesse comunitário que ultrapassa significativamente os limites do caso concreto (art. 721.ºA, n.º 1, al. b), do CPC).
II - Para que a questão adquira a particular normatividade com que vem exposta na al. b) do n.º 1
do art. 721.º-A, é necessário localizar a exacta vexata quaestio a ter em conta – qual o preceito
ou instituto, cuja interpretação e aplicação possa pôr em causa interesses de particular relevância social – e, ainda, sustentar a sua deslocalização para fora do estrito contexto fáctico dentro
do qual se apresenta.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 12886/10.6T2SNT.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Juiz relator
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Distribuição
I - O primeiro pressuposto – atributivo da competência do Colectivo/formação a que se refere o n.º
3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil – é a existência de dupla conforme.
II - A dupla conformidade caracteriza-se pela confirmação unânime e irrestrita pela Relação (salvo
mera discordância quanto à fundamentação ou segmento não determinante no mérito, ainda
que expresso em declaração de voto) do julgado pela 1.ª instância.
III - Para se apurar da dupla conformidade tem de atender-se ao resultado final, que não apenas à
terminologia adoptada pelo Tribunal “a quo”, já que a mera afirmação de improcedência do
recurso não implica, só por si, a manutenção do julgado, sobretudo se, de seguida, alterar o
que foi decidido.
IV - Esta é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito pois que o recurso, a ser admitido, não o será
como revista excepcional mas sim como revista regra.
V - E a verificação dessa admissibilidade compete ao Conselheiro Relator a quem o recurso venha
a ser distribuído.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 1019/08.9TVPRT-P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Trânsito em julgado
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Instruindo o requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil com
certidão e nota de trânsito do Acórdão fundamento, o recorrente deve alegar/motivar a contradição de julgados em termos de afirmar que, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito foram proferidos julgados contraditórios.
II - O Acórdão fundamento deve ter sido proferido – e ter transitado em julgado – em data anterior
ao aresto recorrido.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 272/09.5TBGVA.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Boletim anual – 2013
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Ónus da prova
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Processo de jurisdição voluntária
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Litigância de má fé
I - A intervenção do Colectivo do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil exige coincidência
unânime e irrestrita (salvo quanto à fundamentação) do sucessivamente julgado pela 1.ª Instância e pela Relação.
II - O recorrente que pretende interpor revista excepcional, nos termos do artigo 721.º-A do Código
de Processo Civil deve alegar e demonstrar os requisitos elencados nas alíneas a), b) e c) do n.º
1 daquele preceito, sendo que a decisão seria normalmente recorrível não fora aquela concordância de julgados.
III - Se a lei veda o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça das decisões proferidas em processos de jurisdição voluntária (artigo 1411.º, n.º2, do Código de Processo Civil) não há lugar a
revista excepcional ainda que presente dupla conforme.
IV - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de
Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
V - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
VI - A interpretação, o âmbito da aplicação das normas que regem a condenação como litigante de
má fé não integra questão de relevância jurídica, nem pode pôr em causa interesses de particular relevância social.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 737/09.9T6AVR.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Alçada
Sucumbência
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Qualificação jurídica
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se centra no aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - A admissibilidade deste recurso é condicionada à alçada e à sucumbência, salvo se a revistaregra o fosse por perfilada qualquer das situações do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil.
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III - Desde que manifeste a vontade de recorrer irreleva o “nomen iuris” que o impetrante dá ao
recurso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do
Acórdão impugnado.
22-01-2013
Revista excepcional n.º 1096/10.2TBFAR.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Requisitos
Recurso de revista
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Procedimentos cautelares
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Caso julgado
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Das decisões proferidas nos procedimentos cautelares não cabe recurso para o STJ, conforme o
disposto no art. 387.º-A do CPC, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível, nos termos do n.º 2 do art. 678.º do mesmo diploma legal.
III - Fundando-se o recurso de revista na ofensa de caso julgado a que alude a al. a) do n.º 2 do art.
678.º do CPC, não cabe à formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A apreciar a respectiva admissibilidade, visto que a sua competência se restringe à verificação do(s) pressuposto(s) de
admissibilidade da revista excepcional, mencionados no n.º 1 do mesmo preceito legal.
24-01-2013
Revista excepcional n.º 12/09.9TAVGS-A.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Contrato de seguro
Responsabilidade
Seguradora
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

11

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (cf. art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (cf. art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não revestem as referidas relevâncias – jurídica e social – a questão que consiste em saber se,
no âmbito de um seguro de responsabilidade civil automóvel, a respectiva seguradora, sendo o
veículo seguro um tractor, apenas é responsável pelos danos sofridos por terceiros, em consequência dos riscos próprios da circulação desse veículo ou se responde, igualmente, por danos
sofridos por quem não se encontrava sequer instalado em assento adequado, danos esses resultantes de incidentes ocorridos com o mesmo veículo, na sequência de montagem ou desmontagem de cavilhas da espalhadora atrelada ao tractor, ainda que neles seja interveniente um
menor de idade.
24-01-2013
Revista excepcional n.º 1404/09.9TBPDL.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Requisitos
Recurso de revista
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A.º do CPC, deve o
requerente indicar as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
II - Não cumpre o referido ónus de alegação, o recorrente que se limita a enunciar a questão, a qualificá-la como sendo de relevância jurídica excepcional e a indicar factos ou argumentos que, a
seu ver, justificariam decisão distinta da do acórdão recorrido.
25-01-2013
Revista excepcional n.º 6993/10.2TBMTS-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Insolvência
Boletim anual – 2013
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Resolução em benefício da massa insolvente
Venda a descendentes
Actividade comercial
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - A questão de saber se pode ser objecto de resolução em benefício da massa insolvente a alienação de bens efectuada pelos insolventes à filha, adquiridos por eles antes do início do exercício da sua actividade comercial em nome próprio, sem constituição de qualquer sociedade,
que os conduziu à insolvência e sem que tais bens se destinassem a essa actividade, não reveste as relevâncias – jurídica e social – fundamentadoras da revista excepcional.
V - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de
julgados –, deve o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição
(cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
VI - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do invocado acórdão
fundamento, extraída de base de dados e sem certificação do respectivo trânsito em julgado.
01-02-2013
Revista excepcional n.º 3476/10.4TBFAR-C.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Execução
Boletim anual – 2013
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Penhora
Bem imóvel
Embargos de terceiro
Contrato-promessa de compra e venda
Direito de retenção
Execução específica
Registo da acção
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de
julgados –, deve o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição
(cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
III - Verifica-se contradição de julgados entre os acórdãos recorrido e fundamento, se decidiram
diversamente a mesma questão fundamental de direito, no domínio da mesma legislação e em
relação à qual não foi proferido acórdão uniformizador, consistente em saber se o promitentecomprador pode embargar de terceiro numa execução instaurada contra o promitente vendedor, proprietário do imóvel penhorado que tenha sido prometido vender e comprar, independentemente de ter sido instaurada e registada acção tendente à respectiva execução específica,
e tendo ele direito de retenção.
07-02-2013
Revista excepcional n.º 5962/07.4TCLRS-B.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente indicar as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito.
07-02-2013
Revista excepcional n.º 310/08.9TVPRT.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Boletim anual – 2013
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Negócio jurídico
Incapacidade
Doença mental
Simulação
Compra e venda
Interdição por anomalia psíquica
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Reveste relevância jurídica, fundamentadora de revista excepcional, a questão de saber a quem
incumbe o ónus da prova do estado mental (capacidade ou incapacidade de entender e querer)
de pessoa com síndrome demencial grave no momento da celebração de um negócio jurídico.
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
V - Reveste interesse de particular relevância social a questão de saber se ocorre ou não simulação,
quando, declarado o recebimento do preço por uma pessoa com síndrome demencial grave –
ulteriormente declarada interdita, para reger a sua pessoa e bens, por incapacidade total –, que
tenha intervindo em escritura pública como vendedora, não tenha sido recebida qualquer quantia a esse título.
VI - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de
julgados –, deve o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição
(cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
VI - Embora o recorrente não tenha procedido à junção de cópia do acórdão invocado como acórdão fundamento, considera-se o referido requisito preenchido se o acórdão fundamento, invocado como tal, é do conhecimento do relator do presente, por virtude do exercício das respectivas funções, nos termos do art. 514.º, n.º 1, do CPC.
VII - Há contradição de julgados, sobre a mesma questão fundamental de direito – ónus da prova
da (in) capacidade proveniente de demência – se o acórdão recorrido entendeu que incumbia a
quem pretendia o reconhecimento da nulidade do negócio, o ónus da prova da incapacidade no
momento da celebração deste, e o acórdão fundamento considerou que era sobre quem sustentava a validade do testamento, que recaía o ónus da prova da capacidade do testador, no momento da elaboração do mesmo.
Boletim anual – 2013
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07-02-2013
Revista excepcional n.º 1556/08.5TBVRL.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, incumbe ao recorrente indicar os concretos pressupostos de admissibilidade, as razões
indicadas no n.º 2 do mesmo preceito legal, bem como cópia do acórdão invocado como acórdão fundamento, com certificação do respectivo trânsito em julgado, no momento da alegação,
sob pena de rejeição.
07-02-2013
Revista excepcional n.º 241/10.2TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Uniformização de jurisprudência
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de julgados –, incumbe ao recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão invocado como acórdão fundamento,
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com certificação do respectivo trânsito em julgado, no momento da alegação, sob pena de rejeição.
III - A contradição de julgados, fundamento de revista excepcional, reporta-se a questão jurídica
relevante para a decisão do pleito.
IV - Tal pressuposto de admissibilidade da revista excepcional não se verifica se foi proferido
acórdão de uniformização de jurisprudência sobre a questão fundamental de direito – objecto
da invocada contradição de julgados –, ainda que posteriormente à data da prolação dos acórdãos recorrido e fundamento, face à força vinculativa que lhe é atribuída pelos arts. 763.º, n.º
3, e 732.º-A, n.º 1, do CPC.
07-02-2013
Revista excepcional n.º 10/11.2TBOAZ-B.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de julgados –, incumbe ao recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão invocado como acórdão fundamento,
com certificação do respectivo trânsito em julgado, no momento da alegação, sob pena de rejeição.
III - Ainda que o recorrente não proceda à junção de cópia do acórdão invocado como acórdão
fundamento, considera-se cumprido tal ónus de prova, se o indicado acórdão é do conhecimento do Tribunal, como sucede no caso, nos termos do art. 514.º, n.º 2, do CPC.
IV - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente indicar as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
08-02-2013
Revista excepcional n.º 137/08.8TBPTM.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
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Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Regime aplicável
Aval
Fiança
Ónus da prova
Preenchimento abusivo
Livrança
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - As questões de saber se o regime jurídico da fiança é ou não aplicável ao aval e a quem incumbe o ónus da prova do preenchimento abusivo de uma livrança, não revestem as relevâncias – jurídica e social – fundamentadoras da revista excepcional.
08-02-2013
Revista excepcional n.º 25849/11.5YYLSB-A.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Só é de admitir a revista excepcional se a decisão não for recorrível pela única razão de se perfilar uma dupla conformidade (n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil) que não por
qualquer outro motivo.
II - Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil, cumpre ao recorrente juntar certidão ou cópia mecânica integral, sempre com nota de
trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade
que justificam a contradição de julgados e que o Supremo Tribunal de Justiça ainda não uniformizou jurisprudência sobre o tema a decidir.
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III - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução mecânica de um texto extraído de uma base de dados.
11-02-2013
Revista excepcional n.º 1251/09.8TBVRL.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Qualificação jurídica
Juiz relator
Distribuição
Princípio da economia e celeridade processuais
I - É pressuposto da competência do Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil que ocorra uma situação de dupla conformidade.
II - A dupla conformidade traduz-se na confirmação unânime e irrestrita (aqui salvo quanto à motivação) pela Relação do julgado pela 1.ª Instância.
III - Os recursos não são, necessariamente, qualificados tal como as partes os apodam mas sim o
que resulta do acervo das alegações.
IV - Embora a ausência de dupla conforme retire a competência ao Colectivo/formação para verificar a presença dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil e, em
conformidade, admitir ou rejeitar a revista excepcional, nada impede – antes a economia processual aconselha – e se não for notória a inadmissibilidade da revista regra que os autos sejam
distribuídos ficando a cargo do M.º Conselheiro Relator encontrado por essa via, decidir da
admissão da revista normal.
11-02-2013
Revista excepcional n.º 3229/09.2TBBCL.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Alçada
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Princípio da economia e celeridade processuais
Sendo o valor da causa (€16 707,11) inferior à alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível recurso de revista para o STJ, o que se decide, por razões de economia processual, ainda que a
competência da formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC se limite, perante uma siBoletim anual – 2013
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tuação de dupla conformidade, a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos previstos no
n.º 1 do mesmo preceito legal.
11-02-2013
Revista excepcional n.º 384/11.5TBSJM-A.P1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Nulidade processual
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Porém, caso a revista normal não seja de admitir, por motivo distinto da dupla conforme,
igualmente não o será a revista excepcional.
III - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que recaia sobre decisão do tribunal
de 1.ª instância que ponha termo ao processo ou sobre despacho saneador que, sem pôr termo
ao processo, decida do mérito da causa.
IV - Não é admissível recurso para o STJ, se o mesmo se cinge às nulidades processuais apreciadas
pelo acórdão recorrido, invocadas perante este e que não foram objecto de decisão da 1.ª instância, por não ser nenhuma das decisões referidas em III, nem se verificar a situação de dupla
conformidade referida em I.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 16/08.9TBACB.C1-A.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
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II - Ao recorrente que funda o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, incumbe o ónus – a acrescer ao ónus de alegação sobre o objecto do recurso em si mesmo –, de elencar a questão jurídica, alegar a sua relevância jurídica e indicar as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,
sob pena de rejeição
III - Do mesmo modo, se o recorrente invoca o fundamento de revista excepcional, previsto na al.
b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe-lhe indicar as razões pelas quais os interesses são
de particular relevância social, sob pena de rejeição.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 293/09.8TBVCD.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Apoio judiciário
I - Caso a revista normal não seja de admitir, por motivo distinto da dupla conforme, igualmente
não o será a revista excepcional.
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que recaia sobre decisão do tribunal
de 1.ª instância que ponha termo ao processo ou sobre despacho saneador que, sem pôr termo
ao processo, decida do mérito da causa.
III - Não configurando a decisão da 1.ª instância nenhuma das decisões referidas em II – pois que
se pronuncia sobre o benefício do apoio judiciário –, não admite recurso para o STJ o acórdão
da Relação que a confirmou.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 649/09.6T2AVR.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.

Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

21

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

II - Caso a revista normal não seja de admitir, por motivo distinto da dupla conforme, igualmente
não o será a revista excepcional.
III - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que recaia sobre decisão do tribunal
de 1.ª instância que ponha termo ao processo ou sobre despacho saneador que, sem pôr termo
ao processo, decida do mérito da causa.
IV - Não configurando a decisão da 1.ª instância nenhuma das decisões referidas em III – pois que
se pronuncia sobre invalidades da contestação, indeferindo a pretensão do autor –, não admite
recurso para o STJ o acórdão da Relação que a confirmou.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 760/09.3TBVCD-A.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Dupla conforme
Relevância jurídica
Responsabilidade bancária
Ónus da prova
Cheque sem provisão
Apresentação a pagamento
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - Reveste relevância jurídica, fundamentadora da revista excepcional, nos termos da al. a) do n.º
1 do art. 721.º-A do CPC, a questão de saber da repartição das regras do ónus da prova, no
âmbito da responsabilidade extracontratual da instituição bancária, quando, no tempo do pagamento não efectuado, a conta do sacador não se encontrava dotada de provisão suficiente
para suportar o pagamento – questão colocada como nova e controversa, na sequência do decidido no acórdão AUJ n.º 4/2008, a necessitar de uma reflexão/apreciação pelo STJ, em ordem a constituir orientação para decisões futuras.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 1122/10.5TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Procedimentos cautelares

Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

22

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

I - Caso a revista normal não seja de admitir, por motivo distinto da dupla conforme, igualmente
não o será a revista excepcional.
II - Das decisões proferidas nos procedimentos cautelares não cabe recurso para o STJ, seja revista
normal, seja revista excepcional, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível, nos termos do art. 678.º, n.º 2, do CPC.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 605/11.4TBTVR.E1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Questão nova
I - Para que exista dupla conforme, pressuposto da revista excepcional – e consequente irrecorribilidade da decisão proferida pela Relação –, esta tem de manter a decisão da 1.ª instância, tal
como ela aí foi proferida, de forma unânime e irrestrita, ainda que por fundamento diverso,
conforme definido no n.º 3 do art. 721.º do CPC.
II - Se a Relação introduz alteração na decisão da 1.ª instância, acrescentando, por essa via, uma
questão nova que veio a ser objecto do recurso interposto pelo recorrente, não ocorre a situação de dupla conformidade referida em I.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 1184/11.8TBGRD.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Dupla conforme
Insolvência
Oposição de julgados
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Despacho liminar
Exoneração do passivo restante
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - Caso a revista normal não seja de admitir, por motivo distinto da dupla conforme, igualmente
não o será a revista excepcional.
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III - O art. 14.º do CIRE consagra uma norma restritiva do recurso de revista, no processo de insolvência – em prol da celeridade da tramitação deste processo –, visto que apenas tem revista o
acórdão, proferido em apelação, que esteja em contradição com outro.
IV - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que recaia sobre decisão do tribunal
de 1.ª instância que ponha termo ao processo ou sobre despacho saneador que, sem pôr termo
ao processo, decida do mérito da causa.
V - Não configurando a decisão da 1.ª instância nenhuma das decisões referidas em IV – pois que
consubstancia despacho liminar de incidente do processo de insolvência, atinente à exoneração
do passivo restante –, não admite recurso para o STJ o acórdão da Relação que a confirmou.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 3178/11.4TBGMR-A
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Interpretação da lei
Prazo de prescrição
Crédito
Advogado
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não reveste as referidas relevâncias – jurídica e social – a questão atinente à interpretação do
disposto na al. c) do art. 317.º do CC, por forma a determinar-se se a prescrição no prazo de
dois anos aí fixada abrange, sempre, os créditos de advogados resultantes de serviços por eles
prestados nessa qualidade, ainda que tais créditos, para efeitos adjectivos, estejam equiparados
a créditos comerciais e ainda que tal critério conduza a situações injustas e imorais.
14-02-2013
Revista excepcional n.º 88463/11.9YIPRT.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Resolução em benefício da massa insolvente
Nulidade
Impugnação
Prazo de caducidade
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
III - Há contradição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento quanto à mesma
questão fundamental de direito, se aquele decidiu que, na resolução extrajudicial, a falta de
fundamentação fáctica da carta remetida pelo administrador da insolvência, determinante de
nulidade da resolução, não está sujeita ao regime geral do art. 286.º do CC, encontrando-se a
acção de impugnação em que a mesma nulidade seja invocada sujeita ao prazo de caducidade
fixado no art. 125.º do CIRE; e o acórdão fundamento, diversamente, entendeu que o direito
de impugnação de uma resolução nula, com esse fundamento, não pode precludir pelo simples
decurso de um prazo cujo início pressupunha a validade daquela declaração.
18-02-2013
Revista excepcional n.º 4694/08.0TBSTS-0.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
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I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida,
nem lhe cumpre pronunciar-se sobre a verificação das nulidades do artigo 668.º do Código de
Processo Civil.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
IV - Invocando-se o requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil,
há que demonstrar a contradição e instruir o recurso com certidão do Acórdão fundamento,
com a respectiva nota de trânsito em julgado, só assim dando cumprimento ao ónus da alínea
c) do n.º 2 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil.
V - Não pode limitar-se a juntar uma simples cópia extraída de uma base de dados.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 3283/08.4TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não bastando o seu mero aceno, ou a referência, àquele preceito no pórtico da alegação recursória.
III - Uma questão meramente adjectiva não tem, em regra, dignidade para ser considerada com a
relevância jurídica a que se refere o n.º 1, alínea a) do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 14959/08.6YLSB-A.L3.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
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Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Incompetência absoluta
Tribunal administrativo
Tribunal dos Conflitos
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A revista excepcional existente para contornar o obstáculo da admissibilidade da revista comum
ou da revista especial/extraordinária por ter ocorrido dupla conformidade só é possível se o
aresto não é recorrível pela verificação da coincidência de julgados pelas instâncias.
II - Só verificados estes pressupostos é que o Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do
Código de Processo Civil passa à análise da presença de qualquer das situações elencadas no
n.º 1 deste preceito.
III - Tratando-se de Acórdão da Relação que julgou absolutamente incompetentes os Tribunais
comuns por entender que a questão deve ser dirimida no foro administrativo, nunca há lugar a
revista – recurso para o Supremo Tribunal de Justiça – por o aresto ser logo recorrível para o
Tribunal dos Conflitos – n.º 2 do artigo 107.º do Código de Processo Civil.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 100578/08.4YIPRT.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Novação
Extinção das obrigações
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
I - Para que se dê por presente o requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil é necessário que a questão seja dotada de complexidade implicando detalhado
exercício de exegese a sua subsunção jurídica.
II - O instituto da novação, como causa extintiva das obrigações, em virtude da constituição de uma
obrigação nova, na sua modalidade objectiva não tem sido detalhadamente tratado pela jurisprudência, constituindo questão com relevância jurídica a justificar pronúncia pelo Supremo
Tribunal de Justiça.
III - Quando se invoca a contradição de julgados nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1
do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil apenas deve ser indicado um único Acórdão
fundamento.
IV - Se o recorrente referir vários e não for inequívoco qual deles pretende que fundamente a oposição, deve entender sê-lo o do Supremo Tribunal de Justiça, se os restantes forem de Relações
e, sendo todos do mesmo Tribunal, o mais recente.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 43/09.9TBLGS.E1.S1
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Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
I - Dos três tipos de revista (ordinária ou normal) do n.º 1 do artigo 722.º; extraordinária, nos casos
do n.º 2 do artigo 678.º; e excepcional, dos artigos 721.º, n.º 3, “in fine” e 721.º-A do Código
de Processo Civil), o Colectivo/Formação (n.º 3 do artigo 721.º-A) só é competente, no âmbito
desta última modalidade, para verificar da presença dos requisitos (n.º 1 do artigo 721.º-A).
II - Porém, a sua competência tem como pressuposto atributivo a dupla conformidade caracterizada
pela confirmação unânime e irrestrita (salvo alguma dissensão a nível de fundamentos) do julgado pela 1.ª Instância.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 303/09.9TBVPA.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - Só é admissível revista dos Acórdãos da Relação previstos no n.º 1 do artigo 721.º do Código de
Processo Civil ou no n.º 2 do artigo 678.º.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - Como regra as questões meramente processuais não têm relevância jurídica em termos de poderem integrar aquele requisito.
IV - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
V - O Tribunal que admite o recurso não tem que oficiosamente buscar os elementos para verificar
dessa condição, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
19-02-2013
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Revista excepcional n.º 6966/09.8TBOER-B.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - Só é admissível revista dos Acórdãos da Relação previstos no n.º 1 do artigo 721.º do Código de
Processo Civil ou no n.º 2 do artigo 678.º.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - Como regra as questões meramente processuais não têm relevância jurídica em termos de poderem integrar aquele requisito.
IV - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
V - O Tribunal que admite o recurso não tem que oficiosamente buscar os elementos para verificar
dessa condição, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 6966/09.8TBOER-B.L1.S1 - II
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
Uniformização de jurisprudência
I - O requisito da dupla conformidade constante do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo
Civil, impeditivo da revista regra, traduz-se na confirmação unânime e irrestrita pela Relação
do julgado pela 1.ª Instância.
II - O requisito da oposição de julgados da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil caracteriza-se pela contradição do Acórdão recorrido com outro anterior, já transiBoletim anual – 2013
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tado em julgado, proferido na vigência da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito.
III - A excepção da parte final da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil
não se verifica quando os arestos recorrido e fundamento interpretam de forma diversa o
Acórdão Uniformizador e, por isso, decidiram em contradição.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 472/10.5TVPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código de
Processo Civil, é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, de acordo com
o n.º 3 do artigo 721.º-A se centra no aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de admissão da revista excepcional.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 340400/10.7YIPRT.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a Relação –
no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Irreleva, para tal, a diferente fundamentação adoptada pelos dois Juízos.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se debaterem sem o mínimo consenso ou, se, pelo seu ineditismo, se impuser intervenção do Supremo
Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 277/11.6BEAVR.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a Relação –
no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Irreleva, para tal, a diferente fundamentação adoptada pelos dois Juízos.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se debaterem sem o mínimo consenso ou, se, pelo seu ineditismo, se impuser intervenção do Supremo
Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito.
19-02-2013
Revista excepcional n.º 2048/11.0TBBRG
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Regime aplicável
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Interpretação da declaração negocial
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional da al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – deve ser entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina
e cuja resolução se impõe de forma premente, ou como questão que, pelo seu ineditismo, deva
ser apreciada para sedimentação futura.
III - A relevância jurídica aprecia-se do ponto de vista da aplicação do direito, com o objectivo de
obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, quer para as instâncias como forma de se obter uma melhor e mais uniforme aplicação do direito.
IV - Ao recorrente, que funda o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, incumbe o ónus – a acrescer ao ónus de alegação sobre o objecto do recurso em si mesmo –, de elencar a questão jurídica, alegar a sua relevância jurídica e indicar as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,
sob pena de rejeição.
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V - A temática da interpretação da declaração negocial não consubstancia questão com relevância
jurídica, claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fundamentadora da revista excepcional.
21-02-2013
Revista excepcional n.º 325/10.7TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Alçada
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A revista excepcional será admissível caso se verifiquem, cumulativamente, os requisitos da
revista normal, a dupla conforme e qualquer um dos pressupostos do n.º 1 do art.721.º-A do
CPC.
III - Se o valor da causa (€ 21 029, 26) é inferior à alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível
recurso para o STJ, nos termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC.
21-02-2013
Revista excepcional n.º 765/08.1TBEVR-A.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de
julgados –, deve o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição
(cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
21-02-2013
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Revista excepcional n.º 1155/08.1TVPRT.G1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Contrato de factoring
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Não revestem relevância jurídica, fundamentadora de revista excepcional, as questões atinentes ao contrato de factoring, aos efeitos do silêncio do factor, notificado nos termos dos arts.
856.º, n.º 4, e 860.º, n.º 4, do CPC, bem como ao cálculo do valor da respectiva indemnização.
21-02-2013
Revista excepcional n.º 1048/11.5T2OVR-A.C1.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Ao recorrente que invoca a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, como fundamento da revista
excepcional, incumbe-lhe, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, indicar as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,
sob pena de rejeição.
II - Em regra, as questões processuais não têm relevância jurídica em termos de poderem integrar
aquele requisito.
26-02-2013
Revista excepcional n.º 12987/07.8TBVNG.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Incompetência absoluta
Tribunal administrativo
Tribunal dos Conflitos
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A revista excepcional existente para contornar o obstáculo da admissibilidade da revista comum
ou da revista especial/extraordinária por ter ocorrido dupla conformidade só é possível se o
aresto não é recorrível pela verificação da coincidência de julgados pelas instâncias.
II - Só verificados estes pressupostos é que o Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do
Código de Processo Civil passa à análise da presença de qualquer das situações elencadas no
n.º 1 deste preceito.
III - Tratando-se de Acórdão da Relação que julgou absolutamente incompetentes os Tribunais
comuns por entender que a questão deve ser dirimida no foro administrativo, nunca há lugar a
revista – recurso para o Supremo Tribunal de Justiça – por o aresto ser logo recorrível para o
Tribunal dos Conflitos – n.º2 do artigo 107.º do Código de Processo Civil.
26-02-2013
Revista excepcional n.º 103597/8.7YIPRT.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Competência
Incompetência absoluta
Tribunal administrativo
Tribunal dos Conflitos
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Tendo a Relação, no acórdão recorrido, confirmado a decisão da 1.ª instância, que declarou materialmente incompetente o Tribunal Judicial por entender que a causa pertencia ao domínio da jurisdição administrativa, cabe ao Tribunal dos Conflitos decidir da respectiva admissibilidade.
27-02-2013
Revista excepcional n.º 100536/08.9YIPRT.G1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Regime aplicável
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
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Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Letra de câmbio
Má fé
Detenção
Apropriação
Oponibilidade
Relações mediatas
Simulação de contrato
Endosso
Interpretação da lei
Interesses de particular relevância social
Título de crédito
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional da al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – deve ser entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina
e cuja resolução se impõe de forma premente, ou como questão que, pelo seu ineditismo, deva
ser apreciada para sedimentação futura.
III - A relevância jurídica aprecia-se do ponto de vista da aplicação do direito, com o objectivo de
obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, quer para as instâncias como forma de se obter uma melhor e mais uniforme aplicação do direito.
IV - Ao recorrente que funda o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, incumbe o ónus – a acrescer ao ónus de alegação sobre o objecto do recurso em si mesmo –, de elencar a questão jurídica, alegar a sua relevância jurídica e indicar as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,
sob pena de rejeição.
V - A temática da má fé, na detenção e apropriação de título de crédito – letra de câmbio –, não
consubstancia questão com relevância jurídica, claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fundamentadora da revista excepcional.
VI - Já reveste, porém, a referida relevância jurídica, a questão da oponibilidade/inoponibilidade –
no âmbito das relações mediatas – da simulação do negócio que subjaz ao endosso, nomeadamente de interpretação e aplicação do art. 17.º da LULL.
VII - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
VIII - Na verificação do requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de facto assente pelas instâncias.
IX - Não configura questão de particular relevância social f unção económica e social dos títulos de
crédito.
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X - Se o recorrente pretende apresentar revista excepcional, com fundamento no art. 721.º-A, n.º 1,
al. c), do CPC – contradição de julgados –, incumbe-lhe indicar, sob pena de rejeição, nos
termos do n.º 2 do mesmo artigo, os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição.
XI - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito.
XII - Ao recorrente que invoca a referida contradição de julgados, incumbe alegar e atestar uma
oposição com o acórdão recorrido, sobre a mesma questão fundamental de direito, no âmbito
da mesma legislação, sendo, ainda, necessário que o cerne da situação de facto seja coincidente.
XIII - Há contradição de julgados, se ambos os acórdãos, recorrido e fundamento, se pronunciam
expressamente sobre a mesma questão – decidindo-a de modo diverso –, atinente à oponibilidade/inoponibilidade de existência de um acordo simulatório, no contrato subjacente, ao acto
de endosso, no âmbito das relações mediatas.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 1846/09.0TBGMR-A.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Regime aplicável
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Enriquecimento sem causa
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional da al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – deve ser entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina
e cuja resolução se impõe de forma premente, ou como questão que, pelo seu ineditismo, deva
ser apreciada para sedimentação futura.
III - A relevância jurídica aprecia-se do ponto de vista da aplicação do direito, com o objectivo de
obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, quer para as instâncias como forma de se obter uma melhor e mais uniforme aplicação do direito.
IV - Ao recorrente que funda o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, incumbe o ónus – a acrescer ao ónus de alegação sobre o objecto do recurso em si mesmo –, de elencar a questão jurídica, alegar a sua relevância jurídica e indicar as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,
sob pena de rejeição.
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V - A temática do enriquecimento sem causa – que não comporta especial complexidade, nem novidade – não consubstancia questão com relevância jurídica, claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito, fundamentadora da revista excepcional,
28-02-2013
Revista excepcional n.º 6571/10.6T2SNT.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Formação de apreciação preliminar
Competência
Interesses de particular relevância social
Contrato de mútuo
Seguro de créditos
Casa de habitação
I - Se a decisão é recorrível para o Supremo Tribunal de Justiça, por verificados os pressupostos
gerais de admissibilidade de impugnação e se perfila a dupla conforme, há que, sob pena de irrecorribilidade, verificar da existência de qualquer dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A,
“ex vi” do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil.
II - A dupla conforme – caracterizada pela confirmação unânime e irrestrita (salvo diversa motivação) pela Relação do julgado pela 1.ª instância – é pressuposto da competência do Colectivo
da fase de verificação da possibilidade de revista excepcional.
III - Nesta terceira fase, o Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, decide
se está presente um dos requisitos do n.º 1, cuja verificação terá de ser afirmada, e motivada,
pelo recorrente, sob pena de rejeição do recurso.
IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil – interesses de
particular relevância social – preenche-se com a verificação de uma decisão susceptível de colidir com valores sócio-culturais sedimentados e que, por isso, possa pôr em causa a credibilidade do Direito por se revelar incapaz de evitar situações que afectem a estabilidade, a tranquilidade social ou que tenham forte impacto nos interesses da comunidade.
V - Se a decisão também julga de mérito sobre a dogmática das regras do mútuo e de seguro do
crédito destinado à habitação, estão em causa tais interesses.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 745/11.0T2AVR.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
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Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não bastando o seu mero aceno, ou a referência, àquele preceito no pórtico da alegação recursória.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 1430/11.8TBBCL.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não bastando o seu mero aceno, ou a referência, àquele preceito no pórtico da alegação recursória.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 1687/11.4TBOER.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

38

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta
modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A.
III - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
IV - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o extraído de uma base de dados.
V - O tribunal que admite o recurso não tem que oficiosamente buscar os elementos para verificar
dessa condição, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 6932/11.3TBOER.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Contrato-promessa de compra e venda
Tradição da coisa
Direito de retenção
Interpretação da lei
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Não reveste relevância jurídica – fundamentadora da revista excepcional –, a questão atinente
à interpretação do disposto no art. 1263.º, al. b), do CC, a fim de se apurar se o recorrente obteve a tradição dos imóveis de que era promitente adquirente, ficando, dessa forma, titular do
direito de retenção a que se refere o art. 755.º, n.º 1, al. f), do mesmo diploma.
IV - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de
julgados –, deve o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição
(cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
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V - Não há contradição de julgados se os acórdãos – recorrido e fundamento – analisam e decidem
diferentes questões fundamentais de direito.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 272/08.2TBVLC-AC.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Herdeiro
Habilitação de herdeiros
Representação
Mandato sem representação
Contrato-promessa
Promitente-vendedor
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Fundando-se a revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, indicar as razões pelas quais a apreciação
da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
IV - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que utiliza a própria expressão legal ou que afirma
que as questões suscitadas se prendem com uma reiterada ilegalidade, em seu prejuízo.
V - Não revestem relevância jurídica – fundamentadora da revista excepcional –, as questões suscitadas e atinentes à prática de actos por parte de herdeiros não habilitados, bem como por parte
de procurador sem mandato expresso ou à outorga do contrato prometido, com substituição do
promitente vendedor, sem referência ao contrato promessa.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 353/08.2TBVVD.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
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Dupla conforme
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Tendo a apelação sido julgada procedente pelo acórdão recorrido, revogando a decisão da 1.ª
instância, não se verifica a situação de dupla conformidade referida em I.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 41/09.2TOLSB.L1.S2
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Responsabilidade
Seguradora
Banco
Seguro de vida
Seguro de grupo
Cláusula contratual geral
Dever de comunicação
Dever de informação
Incumprimento
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de
julgados –, deve o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição
(cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
III - Ocorre contradição de julgados se os acórdãos recorrido e fundamento decidiram, de modo
diverso, a mesma questão fundamental de direito – a de saber se existe ou não vinculação da
seguradora pela inobservância dos deveres de comunicação e informação das cláusulas contratuais por parte do banco, perante o qual foi subscrito o boletim de adesão aos contratos de seguro de vida do grupo, não tendo este último sido demandado na acção intentada pelos aderentes contra a seguradora –, no domínio da mesma legislação e sem que exista acórdão uniformizador sobre a questão.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 24/10.0TBVNG.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
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Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Tendo o acórdão recorrido alterado, em parte essencial de um dos pedidos, a sentença da 1.ª
instância, não se verifica a situação de dupla conformidade referida em I.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Fundando-se a revista excepcional nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao
recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, (i) indicar as razões pelas quais a
apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito; e (ii) indicar as razões da particular relevância social dos interesses em causa, sob pena de rejeição.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 2370/10.3TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
Direito a identidade pessoal
Impugnação de paternidade
Prazo de propositura da acção
Prazo de caducidade
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
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II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
III - Reveste relevância social a questão atinente à fixação do prazo de caducidade para a acção de
impugnação de paternidade do menor, a instaurar pela mãe deste, visto estar em causa o direito fundamental à identidade pessoal.
28-02-2013
Revista excepcional n.º 3460/11.0TBVFR.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa

Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Interesses de particular relevância social
Contrato de arrendamento
Direito de habitação
Matéria de facto
I - Não reveste interesse de particular relevância social a questão de aferir da existência de um
concreto contrato de arrendamento, com base numa reapreciação da matéria de facto, posto
que a mesma não ultrapassa os limites e interesses subjacentes ao caso concreto.
II - Não é a circunstância de o imóvel – em relação ao qual se pretende o reconhecimento do arrendamento – constituir a habitação dos recorrentes que lhe confere relevância social, pois nem
tudo o que é decorrência de institutos com consagração constitucional tem particular relevância social.
05-03-2013
Revista excepcional n.º 3634/06.6TBPRD-D.P1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Pedido
Limites da condenação
Condenação ultra petitum
I - O recorrente que invoca os pressupostos das als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, como
fundamento da revista excepcional, tem o ónus de indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, as razões pelas quais (a) a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor
aplicação do direito e (b) os interesses são de particular relevância social.
II - Não reveste relevância jurídica e social a questão (processual) da proibição da condenação para
além do pedido.
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05-03-2013
Revista excepcional n.º 3044/08.0TBAVR.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Ónus de alegação
Ónus da prova
Responsabilidade médica
Apreciação da prova
Prova pericial
Nexo de causalidade
I - A excepcionalidade do recurso de revista, nas situações em que perpassa dos autos uma dupla
conformidade entre as decisões da 1.ª instância e do Tribunal da Relação, impõe um ónus de
alegação, a acrescer ao ónus de alegação sobre o objecto do recurso, que recai nas razões da
admissibilidade da revista excepcional, «sob pena de rejeição» (art.721.º-A, n.º 2, do CPC).
II - Invocada a al. a) do n.º 1 do art. 721.º do CPC, impõe-se que o recorrente elenque a questão
jurídica, alegue a sua relevância jurídica – o que pode passar pela amplitude do debate e controvérsia sobre a mesma na doutrina e/ou jurisprudência ou, ainda, pelo seu ineditismo – bem
como as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor
aplicação do direito, sob pena de, não o fazendo, ver o recurso rejeitado.
III - Não assume relevância jurídica, nos termos e para os efeitos do art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do
CPC, saber se o ónus da prova – em termos de direito a constituir e por forma a obter uma decisão mais justa – deveria, nos casos de responsabilidade civil por acto médico praticado por
um especialista, ser invertido no que se refere à prova da ilicitude e do nexo de causalidade.
IV - Para o preenchimento da previsão da al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC não basta estarmos
perante um enquadramento de uma questão com consequências com relevo social. É preciso
mais: é preciso localizar uma vexata quaestio que assuma essa característica de se referir a interesses de particular relevância social.
V - Não assume tal relevância – e prende-se com matéria de facto que escapa ao controlo deste STJ
– avaliar da desconsideração, feita pelas instâncias, ao relatório pericial, do qual se pode retirar o nexo de causalidade entre a infiltração lombar com betamesona realizada pelo réu e a
meningite que afectou o autor.
VI - Se os recorrentes – alegando a oposição de acórdãos como fundamento de admissibilidade da
revista excepcional – não indicam, em momento algum, os aspectos de identidade do acórdão
fundamento com o acórdão recorrido, que determinem a alegada contradição, é de rejeitar o
recurso de revista excepcional por falta de cumprimento do ónus imposto pela al. c) do n.º 2
do art. 721.º-A do CPC.
05-03-2013
Revista excepcional n.º 330/09.6TBPTL.G1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
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Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Responsabilidade extracontratual
Acidente de viação
Ónus da prova
Oposição de julgados
Responsabilidade pelo risco
Danos patrimoniais
I - Existe relevância jurídica quando a questão em discussão reveste contornos de complexidade,
exigindo a sua subsunção jurídica um importante e detalhado exercício de exegese e um amplo
debate com vista a alcançar-se um consenso que possa servir de orientação a quem possa ter
interesse na resolução da mesma.
II - Não assume relevância jurídica, nos termos e para os efeitos da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, a questão de saber a quem incumbe o ónus de provar – numa acção de responsabilidade
civil emergente de acidente de viação – quem conduzia o veículo no momento do acidente.
III - Existe contradição de julgados, susceptível de abrir a porta da revista excepcional, entre o
acórdão recorrido que, no âmbito da responsabilidade objectiva, apenas considera indemnizáveis os danos decorrentes das lesões materiais causadas a esses mesmos terceiros (mulher e filha da vítima).
05-03-2013
Revista excepcional n.º 471/09.0TBPNF.P2.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Despacho do relator
Fundamentos
Interposição de recurso
Alegações de recurso
Conclusões
Ónus de alegação
I - O despacho do Relator, a quem o processo foi distribuído como revista-regra, ordenando a audição das partes – nos termos do art.704.º, n.º 1, do CPC – é um despacho cuja única finalidade
consiste em assegurar o contraditório das partes relativamente à questão da admissibilidade do
recurso, visando obviar à prolação de uma decisão surpresa.
II - Tal despacho não consubstancia um convite ao aperfeiçoamento nem legitima que, em resposta
ao mesmo, venha o recorrente invocar quais os fundamentos ao abrigo dos quais quis interpor
um recurso de revista excepcional.
III - Os fundamentos da revista excepcional – a existirem – terão de ser encontrados no local próprio onde deveriam constar: nas alegações e conclusões de recurso, apresentadas juntamente
com o requerimento de interposição de recurso.
IV - A excepcionalidade da revista impõe que o recorrente elenque os fundamentos da mesma –
als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – sob pena de, não o fazendo, ver o recurso rejeitado e assim fechada a porta da reapreciação do objecto do recurso por este STJ.
05-03-2013
Revista excepcional n.º 78/10.9TMPRT.P1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
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Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Suspensão da instância
Decisão que não põe termo ao processo
I - Onde não há revista normal, não pode haver revista excepcional.
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido ao abrigo do n.º 1 e da al.
h) do n.º 2 do art. 691.º do CPC (art. 721.º, n.º 1, do CPC).
III - A decisão do tribunal de 1.ª instância, sobre a qual recaiu o acórdão confirmatório recorrido,
limita-se a declarar suspensa a instância, pelo que não pondo termo ao processo, nem decidindo do mérito da causa, não admite recurso de revista, normal/excepcional, para o STJ.
05-03-2013
Revista excepcional n.º 373/11.0TCGMR.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Distribuição
Juiz relator
I - Se a Relação não confirmou, tal qual, e sem voto de vencido, o julgado pela 1.ª instância, antes o
alterando/revogando, inexiste a dupla conformidade.
II - Esta é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º- A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar
qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito pois que o recurso, a ser admitido, não o
será como revista excepcional mas sim como revista-regra.
III - Basta a manifestação da vontade de recorrer, irrelevando o “nomen iuris” que o recorrente dá
ao recurso.
IV - A dupla conformidade só cede perante qualquer das situações elencadas no n.º 2 do artigo
678.º do Código de Processo Civil, ou caso venha a ser admitida revista excepcional.
V - Mas se as decisões não são conformes os autos deverão ser distribuídos (se já o não tiverem
sido) pois que será o M.º Conselheiro Relator aí encontrado, quem se pronunciará sobre o conhecimento do recurso, e nunca este Colectivo.
05-03-2013
Revista excepcional n.º 8794/11.1TBVNG-A.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

46

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Relevância jurídica
I - Se a Relação confirma unânime e irrestritamente (salvo divergência na motivação) o julgado na
1.ª instância, a revista será excepcional, que a dupla conforme permite, se verificados, isolada
ou cumulativamente, qualquer dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil.
II - Se o recurso se funda na alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A cumpre ao recorrente juntar certidão, ou cópia mecânica integral, sempre com nota de trânsito em julgado do Acórdão fundamento, não bastando uma mera reprodução de um texto extraído de uma base de dados.
III - Para verificar o requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A, é necessário que a questão
jurídica seja controversa, por debatida (podendo, para se aferir dessa controvérsia, lançar-se
mão de textos juntos que não serviriam para instruir o requisito da alínea c)) e importante para
propiciar uma melhor aplicação do direito, por estar em causa um segmento jurídico relevante.
06-03-2013
Revista excepcional n.º 705/08.8TBVCD.P2.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Não há dupla conforme, condição de admissibilidade de revista excepcional, se a sentença da 1.ª
instância sofreu alteração pela Relação, em parte essencial, relativamente a pedido não acessório.
07-03-2013
Revista excepcional n.º 643/08.4TVPRT.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Não há dupla conforme, condição de admissibilidade de revista excepcional, se a sentença da 1.ª
instância sofreu alteração pela Relação, em parte essencial, relativamente a pedidos não acessórios.
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07-03-2013
Revista excepcional n.º 2204/08.9TBGMR.G2.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Não há dupla conforme, condição de admissibilidade de revista excepcional, se o acórdão recorrido não se pronunciou sobre o objecto do recurso – restringido à atribuição da casa de morada
de família –, por a ter considerado definitivamente resolvida.
II - Invocando o recorrente os fundamentos de revista excepcional previstos nas als. a), b) e c), do
n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe-lhe o ónus de indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, (i) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito; (ii) as razões pelas quais os interesses são de particular relevância
social; e (iii) os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia
do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.
III - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta cópia do invocado acórdão
fundamento, extraída do sítio informático, sem a fazer acompanhar de certificação do respectivo trânsito em julgado.
07-03-2013
Revista excepcional n.º 202/09.4TMLSB.L1.S2
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
Ao recorrente que invoca como fundamento de revista excepcional o previsto na al. c) do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC, incumbe o ónus de indicar os aspectos de identidade que determinam a
contradição alegada, bem como o ónus de juntar cópia do acórdão fundamento com o qual o
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acórdão recorrido se encontra em oposição, com certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição.
07-03-2013
Revista excepcional n.º 2759/09.0TBVIS.L2.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Não há dupla conforme, condição de admissibilidade de revista excepcional, se a sentença da 1.ª
instância sofreu alteração pela Relação, em parte essencial, relativamente a pedidos não acessórios.
07-03-2013
Revista excepcional n.º 1092/10.0TBLSD-G.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Inversão do ónus da prova
Junção de documento
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC,
quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no n.º 3 do
art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Não revestem relevância jurídica, fundamento de revista excepcional, as questões, de natureza
processual, de saber quando há lugar à inversão do ónus da prova por falta de colaboração de
alguma das partes e de saber se deve ser ordenada a junção dos documentos
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
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19-03-2013
Revista excepcional n.º 654/09.2TBPFR.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Decisão que não põe termo ao processo
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
I - Antes de se aferir dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, é necessário que
estejam verificadas as condições gerais de admissibilidade da revista normal (art. 678.º, n.º 1,
do CPC).
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (art. 721.º,
n.º 1, do CPC).
III - Não é recorrível para o STJ o acórdão da Relação que se pronunciou sobre um despacho de 1.ª
instância proferido no âmbito de uma diligência de venda mediante abertura de propostas em
carta fechada, uma vez que não põe termo ao processo, nem configura um despacho saneador.
IV - Ainda que fosse de admitir a revista normal, sempre seria de rejeitar a revista excepcional, na
medida em que o recorrente, invocando como fundamento o previsto na al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC, não cumpriu com o ónus a que alude o art. 721.º-A, n.º 2, al. a), do mesmo
diploma, nos termos do qual, sob pena de rejeição, deve indicar, nas suas alegações, as razões
pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
19-03-2013
Revista excepcional n.º 810/10.0TJVNF-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Reclamação
Formação de apreciação preliminar
Competência
Decisão
A decisão da formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC é definitiva, como prevê o n.º 4 do
mesmo preceito, pelo que não admite reclamação, a não ser para a própria formação e com o
fundamento no disposto nos arts. 667.º, 668.º e 669.º, do mencionado diploma legal.
19-03-2013
Incidente n.º 1146/11.5TBENT-N.E1.S1-A
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
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Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Insolvência
Decisão que não põe termo ao processo
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - Antes de se aferir dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, é necessário que
estejam verificadas as condições gerais de admissibilidade da revista normal (art. 678.º, n.º 1,
do CPC).
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (art. 721.º,
n.º 1, do CPC).
III - Não é admissível recurso para o STJ de acórdão da Relação que se pronuncie sobre o despacho
liminar de deferimento de exoneração do passivo restante, proferido em processo de insolvência, pois este não põe termo ao processo, nem configura um despacho saneador.
19-03-2013
Revista excepcional n.º 2702/11.7TBSTR-E.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Socorrendo-se o recorrente da oposição de julgados para fundamentar a revista excepcional, nos
termos do art. 721.º-A do CPC, n.º 1, al. c), do CPC, deve, de acordo com o n.º 2, indicar, na
sua alegação, sob pena de rejeição, os aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada, juntando cópia do acórdão fundamento, já transitado em julgado.
II - Cumpre com este ónus, o recorrente que junta cópia certificada do acórdão fundamento, com
indicação do trânsito, não sendo suficiente a junção de fotocópia extraída da base de dados da
DGSI.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 3526/08.4TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
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Alçada
Rejeição de recurso
I - Onde não há lugar a revista normal, não há, igualmente, revista excepcional, independentemente
da situação de dupla conformidade.
II - No caso, sendo a revista normal inadmissível, dado o valor da reconvenção (€ 9 700,00) – que
constitui o objecto do recurso - ser inferior à alçada da Relação (€ 30 000), é também inadmissível a revista excepcional.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 130/09.3TCGMR.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
IVA
Preço
Há contradição de julgados se, independentemente da diferente factualidade provada, quer no acórdão recorrido, quer no acórdão fundamento, houve pronúncia expressa sobre a questão de saber sobre quem recaía o ónus da prova referente ao facto de saber se o IVA estava ou não incluído no preço acordado.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 137/09.TBPNH.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Decisão que não põe termo ao processo
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Não é admissível recurso para o STJ de acórdão da Relação que se pronuncie sobre decisão da
1.ª instância proferida no âmbito de incidente de reclamação contra a relação de bens, em processo especial de inventário, o qual não põe termo ao processo, nem é despacho saneador (cf.
arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 1, e n.º 2, al. h), ambos do CPC).
II - Por conseguinte, não sendo admissível revista normal, igualmente não pode ter lugar a revista
excepcional.
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III - Ainda que assim não fosse, a revista excepcional continuaria a ser inadmissível, pois que o
fundamento invocado previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC exige a contradição
entre o acórdão recorrido e um outro acórdão, já transitado em julgado, proferido por qualquer
Relação ou pelo STJ, bem como a junção de cópia certificada do acórdão fundamento, com
indicação do respectivo trânsito em julgado, sendo que o recorrente se limita a juntar uma cópia simples extraída de uma base de dados, de uma decisão do TCA, pertencente a uma outra
jurisdição.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 3170/09.9TBALM-A.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Fixação judicial do prazo
Rejeição de recurso
Não assume relevância – jurídica e social –, fundamentos de revista excepcional previstos nas als.
a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, questão atinente à fixação judicial de prazo para celebração de contrato de compra e venda.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 3861/09.4TJCBR.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Contrato de factoring
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC,
quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no n.º 3 do
art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
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III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Assume relevância jurídica e social a questão atinente ao contrato de factoring, figura contratual com enorme importância económica e financeira na vida das empresas, associado a uma
prática comercial, bancária e financeira que afecta todo o mercado com expressão no tecido
económico e na segurança jurídica das relações, carecendo, por falta de sedimentação jurisprudencial, de concretização factual de conceitos e deveres a ele associados, como sejam a boa
fé, a intenção de prejudicar, o abuso do direito, a doutrina do terceiro cúmplice e os deveres
principais e acessórios impostos ao devedor cedido.
V - A falta de indicação dos aspectos de identidade, referentes à matéria de direito e à matéria de
facto, dos acórdãos, recorrido e fundamento, relativamente aos quais é invocada contradição
de julgados, constitui fundamento de rejeição da revista excepcional, à luz do disposto no
art.721.º- A, n.º 1, al. c), e n.º 2, al. c), do CPC.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 5899/09.2TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Relevância jurídica
Direito de propriedade
Privação do uso
Danos patrimoniais
Ónus da prova
Ónus de alegação
I - Há contradição de julgados se, no acórdão recorrido se entendeu que a mera privação do uso de
imóvel, pelo proprietário, decorrente de ocupação ilícita, constitui um dano autónomo de natureza patrimonial indemnizável e nos acórdãos fundamento, se decidiu que, além da não restituição do imóvel, deve o proprietário alegar e provar os danos concretos decorrentes de tal
privação.
II - A referida questão, pese embora constitua fundamento de revista excepcional por via da al. c)
do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, já não o seria à luz do disposto da al. a) do mesmo preceito
legal, por não revestir a exigida relevância jurídica.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 9074/09.8T2SNT.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
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Insolvência
Decisão que não põe termo ao processo
Em processo de insolvência, da decisão do incidente de aprovação do plano de pagamentos que
conclui pela não aprovação do referido plano, não há revista-regra e, portanto, também não há
revista excepcional.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 808/11.1TBMTJ-A.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não bastando o seu mero aceno, ou a referência, aquele preceito no pórtico da alegação recursória.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 808/10.9TBVNG.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Acção de reivindicação
Rejeição de recurso
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalBoletim anual – 2013
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mente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal
de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
IV - Tratando-se de conceito muito indeterminado, a sua densificação será feita casuisticamente, na
ponderação de um enquadramento conceptual exemplificativo para o qual, além do mais, releva a repercussão (em situação limite, o alarme) a larga controvérsia, por conexão com valores
sócio culturais, perturbadoras implicações ou outras situações que questionem a eficácia ou
credibilidade do direito.
V - Na verificação do requisito há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de
facto assente pelas instâncias.
VI - Tratando-se de acção de reivindicação em que a Ré é condenada a entregar a fracção de habitação que ocupa, o facto de alegar que aí reside há anos e tem precária situação económica,
não basta para que se considere estar em causa questão de particular relevância social pois,
ainda que a provar-se a factualidade descrita, trata-se de caso que ocorre com alguma frequência e onde apenas está em causa uma situação subjectiva do recorrente, sem impacto social ou
mesmo comunitário.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 4412/10.3TBCSC-L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Nulidade da decisão
Rejeição de recurso
I - Embora o n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil enumere os requisitos da revista
excepcional segundo determinada ordem, nada impede, até por razões de economia processual, que no seu conhecimento se siga uma diferente prioridade.
II - A dupla conformidade implica a confirmação unânime e irrestrita, pela Relação do julgado pela
1.ª Instância, independentemente de motivação que, tantas vezes, diverge por força da consubstanciação mas não afecta o vencimento (ou decaimento) do julgado.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação do preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
IV - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de
Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
V - Só muito excepcionalmente é que uma questão meramente processual tem a relevância jurídica
pretendida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A, mas releva se integrar a contradição de
julgados da alínea c) do n.º 1 do mesmo preceito.
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

56

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

VI - O Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil não conhece das nulidades
(vícios de limite) do artigo 668.º, imputados ao aresto recorrido que serão sindicadas pela
Conferência a quem o recurso seja distribuído.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 364/11.0TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos da
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta
modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A.
III - Porém, se verificada qualquer das situações do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo
Civil, as mesmas prevalecem sobre a regra do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 622/11.4TBRMR.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Ónus de alegação
Ónus da prova
Interposição de recurso
Alegações de recurso
Conclusões
Reenvio prejudicial
I - O recorrente que pretenda interpor revista excepcional deve alegar e motivar na sua alegação
o(s) requisito(s) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil que entende perfilar(em) -se, sob pena de rejeição do recurso.
II - Sendo o requerimento de interposição contido na alegação e, na melhor técnica processual, no
início da mesma é aí que devem ser afirmados (se sumariamente explanados) aqueles requisitos, por se tratar da parte onde se afirma a vontade de recorrer, o tipo de recurso, o modo de
subida e respectivos efeitos.
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III - Já na alegação propriamente dita, é impugnada a decisão recorrida e culminada com o acervo
conclusivo do n.º 1 do artigo 685.º-A do Código de Processo Civil do qual não têm de constar
as razões pelas quais o recorrente entende ser admissível a revista excepcional.
IV - Mas se invocar os requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil nesta segunda parte, embora use uma técnica imperfeita, nem por isso deixa de cumprir o ónus do n.º
2 do preceito, desde que seja clara a respectiva afirmação/motivação.
V - O pedido de reenvio prejudicial formulado ao abrigo do artigo 267.º do Tratado da União Europeia não é apreciado pelo Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil
cuja competência se limita à verificação dos pressupostos do n.º 1 deste preceito, mas ao Relator ou Conferência a quem o processo seja distribuído caso seja admitida a revista.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 1122/11.8TBOAZ-P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - Desde que manifeste a vontade de recorrer irreleva o “nomen iuris” que o impetrante dá ao recurso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do Acórdão impugnado.
II - A sobreposição, tal qual, do segmento decisório da 1.ª Instância com o da Relação, lograda por
unanimidade, apenas salvaguardando a possibilidade de diferente motivação (quer no corpo do
aresto posto em crise – o que tantas vezes é resultado da substanciação – quer em voto dissonante) caracteriza uma situação de dupla conformidade, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do
Código de Processo Civil, situação impeditiva da revista regra.
III - Porém, se invocada for a violação das regras de competência, de ofensa a caso julgado, se trate
de decisão respeitante ao valor da causa (ou apendiculados incidentes) com o fundamento de
que o seu valor permitiria a revista normal ou, finalmente, a decisão contenda com a jurisprudência que o Supremo Tribunal de Justiça uniformizou, a revista é extraordinariamente admissível (n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil), já que este preceito prevalece sobre o
n.º 3 do artigo 721.º.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 1747/11.1TBFIG-A.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Rejeição de recurso
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I - O recorrente que invoca, como fundamento de revista excepcional, o previsto na al. a) do n.º 1
do art. 721.º-A do CPC, deve indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
II - Não cumpre com o referido ónus de alegação, o recorrente que se limita a identificar as questões e a utilizar as correspondentes expressões legais.
III - Não há contradição de julgados, fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1
do art. 721.º-A do CPC, se, entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, inexiste identidade, quer do núcleo central da situação de facto, quer das normas jurídicas aplicadas.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 2169/08.7TVLSB.L1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Trânsito em julgado
Ónus da prova
Incompetência absoluta
Tribunal administrativo
Rejeição de recurso
I - O recorrente que invoca a oposição de julgados, fundamento de revista excepcional, previsto na
al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, tem o ónus de provar o trânsito em julgado do acórdão
que alega como fundamento, sob pena de rejeição do recurso.
II - Não cabe recurso de revista para o STJ de acórdão da Relação que confirma decisão da 1.ª instância que declara materialmente incompetente o tribunal comum por entender que a causa
pertence ao domínio da jurisdição administrativa.
21-03-2013
Revista excepcional n.º 103784/08.8YIPRT.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Direitos do consumidor
Empresa comercial
Juros de mora
Há contradição de julgados se, no acórdão recorrido se decidiu que a taxa de juro fixada no art.
102.º do CCom, na redacção dada pelo DL n.º 32/2003, de 17-02, não é aplicável nos contratos celebrados com consumidores e, no acórdão fundamento, se defendeu a possibilidade de
estipulação de juros a contabilizar nos termos do art. 102.º, § 3.º, do CCom, entre uma empresa e um consumidor, quando se verifique mora no pagamento das quantias em dívida.
21-03-2013
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Revista excepcional n.º 2358/10.4TJLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Há contradição de julgados se o acórdão recorrido e o acórdão fundamento decidem, no domínio da
mesma legislação, diversamente, sobre idêntico núcleo essencial da matéria de facto, sem que
tenha sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência conforme o acórdão recorrido.
22-03-2013
Revista excepcional n.º 1094/12.1TBTVD.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Nulidade de acórdão
Rejeição de recurso
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal
de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
IV - Se o impetrante invocou também uma nulidade do artigo 668.º do Código de Processo Civil, e
o fez na alegação de recurso, ao abrigo do n.º 4 do preceito, mas aquele não é admitido, o processo já não volta à Relação apenas para conhecer o vício de limite.
04-04-2013
Revista excepcional n.º 191/09.5TBAGN.C2-A.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
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Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a decisão da
Relação – no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo
669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Irreleva, para tal, a diferente fundamentação adoptada pelos dois Juízos.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se impuser intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito.
04-04-2013
Revista excepcional n.º 504/09.0TVPRT.P2.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
Trânsito em julgado
I - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente juntar certidão integral
do Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
II - Este requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados,
ainda que do ITIJ, que não certifica a autenticidade do documento.
III - O tribunal que admite o recurso não tem que buscar os elementos para verificar dessa condição, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
IV - O conceito de trânsito em julgado, para os efeitos referidos, é o que consta do artigo 677.º do
CPC.
V - A presunção da parte final do n.º 2 do artigo 763.º do diploma adjectivo aplica-se, tão-somente,
ao Acórdão fundamento no Recurso para Uniformização de Jurisprudência.
04-04-2013
Incidente n.º 1251/09.8TBVRL.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
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Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Princípio da economia e celeridade processuais
Procedimentos cautelares
Rejeição de recurso
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A, se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pela recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A.
III - Porém, se mau grado inexistir a dupla conformidade, mas for notória a irrecorribilidade do
Acórdão por qualquer outra razão, o mesmo Colectivo pode, por razões de economia processual, rejeitar, desde logo, o recurso, o que acontece quando em procedimento cautelar não se
perfila nenhuma das excepções do artigo 387.º-A, constante do n.º 2 do artigo 678.º do Código
de Processo Civil.
04-04-2013
Revista excepcional n.º 762/12.2TVPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Reclamação
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Decisão surpresa
Princípio da cooperação
I - A quem invoca a contradição de julgados, incumbe juntar cópia do acórdão fundamento.
II - Uma cópia extraída de revista jurídica não oferece garantia de genuinidade quanto ao núcleo
essencial da situação de facto e quanto à questão jurídica fundamental, o que já sucede com
cópia extraída do original, do livro de registo ou de outro documento.
III - O acórdão fundamento tem de ser um acórdão transitado em julgado, como resulta do disposto
na al. c) do n.º 1 do mesmo art. 721.º-A do CPC.
IV - Não existe presunção legal de trânsito em julgado, a não ser na situação excepcional prevista
no art. 763.º, n.º 2, do CPC.
V - É ónus do recorrente provar esse trânsito na versão do acórdão invocado.
VI - As exigências referidas em I e V decorrem das als. c) dos n.ºs 1 e 2 do art. 721.º-A do CPC,
pelo que a rejeição de recurso de revista excepcional, com fundamento na respectiva omissão,
não consubstancia uma decisão surpresa.
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VII - O Tribunal não pode substituir-se à parte no cumprimento das referidas exigências legais, a
não ser que esta invoque dificuldade justificada, à luz do disposto no n.º 4 do art. 266.º do
CPC.
04-04-2013
Incidente n.º 1155/08.1TVPRT.G1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Certidão
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Matéria de facto
Poderes do Supremo Tribunal de Justiça
I - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar
cópia do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, com
certidão do respectivo trânsito em julgado.
II - A contradição de julgados supõe que se verifique coincidência no núcleo essencial da matéria
de facto apurada nos dois acórdãos em confronto.
III - Não existe contradição de julgados quando no acórdão recorrido se entendeu que foi dada por
provada matéria de facto da qual retirou, por presunção, a conclusão de que o acidente se verificou em consequência, além do mais, da condução sob efeito do álcool, e no acórdão fundamento, idêntica matéria de facto susceptível de conduzir a conclusão semelhante, não ficou
provada.
IV - Acresce que não poderia haver revista, mesmo normal, por motivo distinto da dupla conforme,
na medida em que, estando em causa o apuramento do nexo de causalidade, ou seja, de matéria de facto, a sua sindicância – não se verificando nenhuma das hipóteses previstas na segunda parte do art. 722.º, n.º 3, do CPC – , está fora do alcance dos poderes em matéria de facto
do STJ.
04-04-2013
Revista excepcional n.º 913/09.4TBVNO.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Reclamação
Admissibilidade
Formação de apreciação preliminar
Competência
Decisão
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A decisão da formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC é definitiva, como prevê o n.º 4 do
mesmo preceito, pelo que não admite reclamação, a não ser para a própria formação e com o
fundamento no disposto nos arts. 667.º, 668.º e 669.º, do mencionado diploma legal.
04-04-2013
Incidente n.º 241/10.2TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Juiz relator
I - A revista excepcional não é um recurso extraordinário mas apenas, e tão-somente, uma revista
ordinária que só difere da revista-regra por esta ser desde logo admissível uma vez que o
Acórdão recorrido julgou nos precisos termos em que o fez a 1.ª Instância.
II - Perfila-se, então, uma situação de dupla conformidade caracterizada pela coincidência do segmento decisório perante o mesmo pedido e causa de pedir, sobreposição alcançada por unanimidade embora sem que se exija concordância quanto à fundamentação.
III - Se a Relação não confirmou, tal qual, o julgado pela 1.ª Instância, antes o alterando/revogando,
inexiste a dupla conformidade.
IV - Esta é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito pois que o recurso, a ser admitido não o será
como revista excepcional mas sim como revista regra.
V - E a verificação dessa admissibilidade compete ao Conselheiro Relator a quem o recurso venha
a ser distribuído.
09-04-2013
Revista excepcional n.º 433682/09.2YIPRT.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado.
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II - Outrossim, não tem relevância jurídica a questão já muito tratada sem longa controvérsia na
doutrina e na jurisprudência, sem complexidade de subsunção jurídica ou não resultante de
inovação legislativa ou finalmente por não estarem em causa conceitos indeterminados.
III - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
IV - O tribunal que admite o recurso não tem que oficiosamente buscar os elementos para verificar
dessa condição, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
09-04-2013
Revista excepcional n.º 537/11.6TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Reclamação para a conferência
Requisitos
Despacho do relator
Recurso de acórdão da Relação
Reclama-se para a conferência do despacho do Relator e não de um acórdão, nomeadamente do
acórdão do Colectivo a que se refere o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, o qual é insusceptível de
ser sindicado por outro Colégio.
09-04-2013
Incidente n.º 1687/11.4TBOER.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Qualificação jurídica
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - O “distinguo” entre revista regra e revista excepcional está apenas em que esta tem como objecto um Acórdão logrado em sede de dupla conformidade, ou seja a confirmar, unânime e irrestritamente, o julgado pela 1.ª Instância.
II - Então, compete a este Colectivo deliberar sobre a sua admissibilidade após verificar a existência de um (ou mais) dos requisitos elencados no n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil que o impetrante deve alegar/motivar.
III - Não ocorrendo dupla conformidade e sendo interposta revista serão os autos distribuídos como
revista regra cumprindo ao M.º Conselheiro Relator decidir sobre a sua admissão.
IV - Desde que manifeste a vontade de recorrer irreleva o “nomen iuris” que o impetrante dá ao
recurso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do
Acórdão impugnado.
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V - Apenas lhe é exigido, no caso de revista excepcional (que, insiste-se, tem como pressuposto
uma dupla conformidade), o ónus a que se refere o n.º 2 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil cujo incumprimento é fulminado com a rejeição do recurso.
09-04-2013
Revista excepcional n.º 1220/12.0TBPBL-A.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Requisitos
Recurso de revista
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Alteração da causa de pedir
I - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência, com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, geradoras de sentimentos de inquietação de
uma generalidade de pessoas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da
sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um
interesse comunitário que ultrapassa significativamente os limites do caso concreto.
III - A questão de saber qual a consequência de eventual alteração de causa de pedir no acórdão
recorrido não reveste relevância jurídica e social.
09-04-2013
Revista excepcional n.º 65/10.7TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Contrato de seguro
Formalidades ad substantiam
Enriquecimento sem causa
Restituição
Início da prescrição
Rejeição de recurso
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I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Não revestem as referidas relevâncias – jurídica e social – as questões atinentes à exigência de
formalidade ad substantiam na celebração de um contrato de seguro e ao início do prazo de
prescrição do direito à restituição no enriquecimento sem causa.
09-04-2013
Revista excepcional n.º 1890/10.4T2AVR.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Processo de jurisdição voluntária
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Legalidade
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Direito a alimentos
Alimentos devidos a menores
I - Em processos de jurisdição voluntária, é recorrível para o STJ a decisão proferida segundo critérios de legalidade.
II - Relativamente ao fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A
do CPC, estabeleceu o legislador duas exigências, cujo ónus de cumprimento recai sobre o recorrente, a saber: (i) indicação dos aspectos de identidade que determinam a contradição alegada; ii) junção de cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra
em oposição.
III - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados – , compete fazer a prova dos requisitos que configuram esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e que
transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
IV - Há contradição de julgados, se o acórdão recorrido entendeu que só se deve fixar montante
concreto de prestação de alimentos, se se apurar que o progenitor tem uma efectiva capacidade
para contribuir com esse valor e se o acórdão fundamento entendeu que se deve fixar alimentos ao filho, mesmo que não seja conhecido ao progenitor qualquer fonte de rendimento.
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11-04-2013
Revista excepcional n.º 2485/10.8TBGMR.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Aval
Garantia do pagamento
Pacto social
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Cumpre ao recorrente, que invoca este fundamento da revista excepcional, um ónus acrescido
de: (i) elencar a questão jurídica; (ii) indicar as razões da importância ou relevância jurídica da
questão; (iii) convencer o tribunal das razões pelas quais a apreciação da questão é claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
IV - Não têm relevância jurídica as questões atinentes à validade da garantia (aval) prestado, à
densificação do conceito da conveniência do acto para o garante, bem como a sua proibição
pelo pacto social.
V - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
VI - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir e a matéria de
facto assente pelas instâncias.
VII - Não reveste, igualmente, relevância social a questão atinente à validade de um aval, que é
axiologicamente neutra.
VIII - Relativamente ao fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.ºA do CPC, estabeleceu o legislador duas exigências, cujo ónus de cumprimento recai sobre o
recorrente, a saber: (i) indicação dos aspectos de identidade que determinam a contradição
alegada; ii) junção de cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.
IX - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados –, compete fazer a prova dos requisitos que confiBoletim anual – 2013
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guram esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e q ue
transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
X - Não cumpre com o referido ónus de prova o recorrente que junta uma cópia simples do acórdão
fundamento, retirada do BMJ.
11-04-2013
Revista excepcional n.º 2571/10.4T2OVR-A.C1.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Insolvência
Decisão que não põe termo ao processo
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - Antes de se aferirem os pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, é necessário que
estejam verificadas as condições gerais de admissibilidade da revista normal (art. 678.º, n.º 1,
do CPC).
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (art. 721.º,
n.º 1, do CPC).
III - A decisão proferida no âmbito de incidente de aprovação do plano de pagamentos, em processo de insolvência, pondo termo àquele, não põe termo ao processo, pelo que o acórdão da Relação que a apreciou não é recorrível para o STJ.
16-04-2013
Revista excepcional n.º 2461/11.3TBSXL-A.L1.S1
Moreira Alves (Relator)
Silva Salazar
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Insolvência
Despacho de mero expediente
Decisão que não põe termo ao processo
I - Antes de se aferirem os pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, é necessário que
estejam verificadas as condições gerais de admissibilidade da revista normal (art. 678.º, n.º 1,
do CPC).
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (art. 721.º,
n.º 1, do CPC).
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III - O despacho de mero expediente proferido em processo de insolvência, não se subsume a nenhuma das referidas decisões, pelo que o acórdão da Relação que o apreciou não é recorrível
para o STJ.
16-04-2013
Revista excepcional n.º 1885/09.0TBPFR-E.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Execução para pagamento de quantia certa
Citação
Cônjuge
Oposição à execução
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Ao recorrente que invoca os fundamentos constantes das als. a) e b), cumpre indicar, na sua
alegação, além do mais, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária
para uma melhor aplicação do direito e as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social.
V - Não reveste relevância jurídica, fundamento de revista excepcional, a questão do estatuto do
cônjuge do executado, conferido pelo art. 864.º-A do CPC, quando é citado nos termos da al.
a) do n.º 3 do art. 864.º do mesmo diploma.
16-04-2013
Revista excepcional n.º 366411/10.4YIPRT-B.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
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Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Ao recorrente que invoca os fundamentos constantes das als. a) e b), cumpre indicar, na sua
alegação, além do mais, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária
para uma melhor aplicação do direito e as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social.
V - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
VI - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
18-04-2013
Revista excepcional n.º 900/10.0TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Caso julgado
Contrato de permuta
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Regime aplicável
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Questões relacionadas com o alcance do caso julgado ou com o regime jurídico aplicável aos
contratos intitulados de permuta, com transmissão de propriedade de bens futuros, não revestem a relevância jurídica, fundamento de revista excepcional.
IV - Mesmo verificando-se a dupla conforme prevista no n.º 3 do art. 721.º do CPC, a revista é
sempre admissível, caso se verifiquem alguma das situações elencadas no n.º 2 do art. 678.º do
mesmo diploma legal.
19-04-2013
Revista excepcional n.º 239/09.3TBVRS.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Ónus de alegação
Ónus da prova
Processo de jurisdição voluntária
I - A intervenção do Colectivo do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil exige coincidência
unânime, irrestrita (excepto quanto à fundamentação) do sucessivamente julgado pela 1.ª Instância e pela Relação.
II - É assim pressuposto primeiro da revista excepcional que a Relação tenha confirmado – ainda
que por diferentes razões de direito – sem voto de vencido (embora com declaração de voto a
traduzir-se, afinal, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª Instância.
III - O recorrente que pretende interpor revista excepcional, nos termos do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil deve alegar e demonstrar os requisitos elencados nas alíneas a), b) e c) do
n.º 1 daquele preceito, sendo que a decisão seria normalmente recorrível não fora aquela concordância de julgados.
IV - Se a lei veda o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça das decisões proferidas em processos de jurisdição voluntária (artigo 1411.º, n.º 2 do Código de Processo Civil) não há lugar a
revista excepcional ainda que presente dupla conforme.
23-04-2013
Revista excepcional n.º 265/10.0T2ETR-A.P1.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar

Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

72

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da economia e celeridade processuais
I - A revista excepcional mais não é do que uma revista regra vedada pela dupla conformidade
(coincidência/sobreposição do julgado pelas instâncias, sendo o Acórdão da Relação tirado por
unanimidade, embora admitindo discordância quanto aos fundamentos) que vem a ser admitida por verificado algum dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil.
II - Esses requisitos, cuja ocorrência terá de ser invocada/motivada pelo recorrente, são verificados
pelo Colectivo a que se refere o n.º 3 daquele preceito.
III - A competência deste Colectivo tem como pressuposto a dupla conforme e limita-se à admissão
extraordinária da revista.
IV - Porém, se for notório que a revista-regra nunca poderia ser admitida, aquela Formação pode,
desde logo, e por questão de economia processual, rejeitar as revistas.
V - Tal acontece quando, v.g., se trata de deliberação que não põe termo ao processo nem é despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decidiu do mérito da causa.
23-04-2013
Revista excepcional n.º 1872/12.1TVLSB-A.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
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III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Ao recorrente que invoca os fundamentos constantes das als. a) e b), cumpre indicar, na sua
alegação, sob pena de rejeição, além do mais, as razões pelas quais a apreciação da questão é
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito e as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social.
V - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição,
com certidão do respectivo trânsito em julgado.
23-04-2013
Revista excepcional n.º 127/08.0TBFIG.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Decisão surpresa
Alteração da qualificação jurídica
Arrendamento para habitação
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Não reveste relevância jurídica a decisão do Tribunal que, oficiosamente e sem prévia audição
das partes, qualifica como contrato definitivo de arrendamento um contrato qualificado pelas
mesmas como contrato-promessa de arrendamento.
V - Não reveste relevância social a questão atinente à necessidade de abandono de casa de habitação, como consequência de execução de um contrato.
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23-04-2013
Revista excepcional n.º 2255/10.3TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Direito de propriedade
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Cumpre ao recorrente que invoca este fundamento da revista excepcional, um ónus acrescido
de: (i) elencar a questão jurídica; (ii) indicar as razões da importância ou relevância jurídica da
questão; (iii) convencer o tribunal das razões pelas quais a apreciação da questão é claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
V - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir e a matéria de
facto assente pelas instâncias.
VI - Não reveste relevância social a questão de eventual ofensa do direito de propriedade de quem
adquire um bem imóvel e posteriormente se vê confrontado com créditos não registados sobre
esse imóvel, sem nada dever.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 4775/07.8TBVIS-B.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
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Ónus de alegação
Ónus da prova
Alçada
Sucumbência
Questão nova
Rejeição de recurso
I - Relativamente ao fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, estabeleceu o legislador duas exigências, cujo ónus de cumprimento recai sobre o recorrente, a saber: (i) indicação dos aspectos de identidade que determinam a contradição alegada;
(ii) junção de cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição.
II - Ao recorrente que invoca como pressuposto da revista excepcional a al. c) do n.º 1 do art. 721.ºA do CPC – contradição de julgados –, compete fazer a prova dos requisitos que configuram
esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e que transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
III - É de rejeitar o recurso de revista excepcional, não só pelo incumprimento dos indicados ónus,
mas, também, porque nem o valor da acção, nem o valor da sucumbência permitiriam a revista-regra (art. 678.º, n.º 1, do CPC).
IV - Não pode constituir objecto do recurso de revista excepcional questão que não foi objecto de
recurso de apelação.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 16/08.9TBGMR.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - A excepcionalidade do recurso de revista, nas situações de dupla conformidade entre as decisões
da 1.ª instância e do Tribunal da Relação, impõe um ónus de alegação, a acrescer ao ónus de
alegação sobre o objecto do recurso, que recaia nas razões da admissibilidade da revista excepcional, «sob pena de rejeição» (art. 721.º-A, n.º 2, do CPC).
II - Invocada a al. a) do n.º 1 do art. 721.º do CPC, impõe-se que o recorrente elenque a questão
jurídica, alegue a sua relevância jurídica – o que pode passar pela amplitude do debate e controvérsia sobre a mesma doutrina e/ou jurisprudência ou, ainda, pelo seu ineditismo – bem
como as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor
aplicação do direito, sob pena de, não o fazendo, ver o recurso rejeitado.
III - Se o recorrente se limita a afirmar que a questão jurídica é controvertida e relevante, não enunciando a dita questão, nem indicando as razões pelas quais a apreciação dessa questão é claramente necessária para essa melhor aplicação do direito, então omite o ónus de alegação que a
lei lhe impõe, e cuja falta comina com a rejeição do recurso.
IV - A necessidade para efeitos de melhor aplicação do direito – nos termos da al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – há-de ser uma necessidade actual e não uma necessidade futura, condicio-
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nal, numa óptica de futurologia ou prognose sobre a capacidade de expansão da controvérsia
de uma questão jurídica.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 554/08.3TBCBR.L1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Relativamente ao fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, estabeleceu o legislador duas exigências, cujo ónus de cumprimento recai sobre o recorrente, a saber: (i) indicação dos aspectos de identidade que determinam a contradição alegada;
(ii) junção de cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição.
II - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados –, compete fazer a prova dos requisitos que configuram esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e que
transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
III - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que se limita a juntar cópia do acórdão
fundamento.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 1304/08.0TBILH.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Nulidade
Contrato de comodato
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
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II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - A questão com relevância jurídica, fundamento de revista excepcional, não é uma qualquer
questão, muito menos uma questão fáctica particularizada, mas sim uma questão jurídica, uma
questão de direito, equacionada e dotada de abstracção em relação caso concreto
IV - Cumpre ao recorrente que invoca este fundamento, um ónus acrescido de: (i) elencar a questão
jurídica; (ii) indicar as razões da importância ou relevância jurídica da questão; (iii) convencer
o tribunal das razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito.
V - Não reveste especial relevância jurídica questão de natureza meramente processual, como é o
caso das nulidades dos arts. 668.º e 716.º, ambos do CPC.
VI - Igualmente não reveste qualquer relevância jurídica a questão atinente à circunstância de a
apreciação do instituto do comodato ter ficado ou não prejudicada pela solução dada às outras
questões.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 3244/08.3TBFAR.E2.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Despacho de mero expediente
Decisão que não põe termo ao processo
Rejeição de recurso
I - Relativamente ao fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, estabeleceu o legislador duas exigências, cujo ónus de cumprimento recai sobre o recorrente, a saber: (i) indicação dos aspectos de identidade que determinam a contradição alegada;
(ii) junção de cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição.
II - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados –, compete fazer a prova dos requisitos que configuram esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e que
transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
III - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que se limita a juntar cópia ilegível do
acórdão fundamento.
IV - A revista excepcional só é admissível se o for a revista-regra, que apenas cede perante a situação de dupla conformidade, prevista no n.º 3 do art. 721.º do CPC.
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V - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (artigo
721.º, n.º 1, do CPC).
VI - O despacho de mero expediente não se subsume a nenhuma das referidas decisões, pelo que o
acórdão da Relação que o apreciou não é recorrível para o STJ.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 4483/08.2TBSXL-A.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Despacho de mero expediente
Decisão que não põe termo ao processo
I - A revista excepcional só é admissível se o for a revista-regra, que apenas cede perante a situação
de dupla conformidade, prevista no n.º 3 do art. 721.º do CPC.
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (art. 721.º,
n.º 1, do CPC).
III - O despacho de mero expediente não se subsume a nenhuma das referidas decisões, pelo que o
Acórdão da Relação que o apreciou não é recorrível para o STJ.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 6411/08.6TBVNG.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Conhecimento no saneador
Excepção dilatória
Absolvição da instância
Decisão que não põe termo ao processo
Interesses de particular relevância social
I - A revista excepcional não é admissível se da decisão da Relação nunca caberia revista normal,
na medida em que o acórdão da Relação não foi proferido sobre decisão da 1.ª instância que
tenha posto termo ao processo e nem sobre despacho saneador que, não pondo termo ao processo, tenha decidido do mérito da causa (arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. h), ambos do
CPC).
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II - Um despacho saneador que julga verificada uma excepção dilatória inominada e, consequentemente, absolve o réu da instância, não se integra na previsão do art. 691.º, n.º 2, al. h), do CPC
e, como tal – independentemente da dupla conformidade –, não admite recurso de revista nos
termos genericamente previstos no n.º 1 do art. 721.º do CPC.
III - Para o preenchimento da previsão da al. b) do n.º 1 do art. 721.º- A do CPC não basta estarmos
perante um enquadramento de um litígio com consequências individuais que assumam relevo
social; é preciso mais: é preciso localizar uma vexata quaestio que assuma essa característica
de se referir a interesses de particular relevância social, independentemente das repercussões
que tem, ou terá, nos interesses individualmente considerados.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 92/10.4TBPSR-A.E1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Despacho de mero expediente
Decisão que não põe termo ao processo
I - A revista excepcional não é admissível se da decisão da Relação nunca caberia revista normal,
na medida em que o acórdão da Relação não foi proferido sobre decisão da 1.ª instância que
tenha posto termo ao processo, nem sobre despacho saneador que, não pondo termo ao processo, tenha decidido do mérito da causa (arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. h), ambos do CPC).
II - Um despacho que confere impulso processual a um processo de interdição, designando data
para realização de diligências obrigatórias, impostas pelo art. 949.º do CPC, como são o interrogatório do requerido e a sua sujeição a exame, não se integra na previsão do art. 691.º, n.º 2,
al. h), ambos do CPC – nem mesmo na al. i) do mesmo número e artigo – e, como tal, independentemente da dupla conformidade, não admite recurso de revista nos termos genericamente previstos no n.º 1 do art. 721.º do CPC.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 2609/10.5TVLSB-A.L1-S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Questão nova
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
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Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Uma questão que não foi conhecida, nem podia tê-lo sido, pelo Tribunal da Relação, porquanto
não lhe foi colocada dentro do objecto do recurso de apelação a conhecer, não pode consubstanciar o objecto de um recurso normal de revista
II - Por esse motivo, independentemente da dupla conformidade, não é admissível recurso de revista normal e, consequentemente, recurso de revista excepcional.
III - Ainda que assim não fosse, sempre o recurso de revista excepcional deveria ser rejeitado com
o fundamento no incumprimento dos ónus impostos pelo n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, porque
o recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária
para uma melhor aplicação do direito (art.721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC) e porque não junta
cópia certificada do acórdão fundamento, com indicação do trânsito em julgado, limitando-se,
neste caso, a indicar um sumário de acórdão inserto em volume do BMJ (art.721.º-A, n.º 1, al.
c), do CPC).
24-04-2013
Revista excepcional n.º 3062/10.9TJVNF.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Nulidade de sentença
Alegações de recurso
Rejeição de recurso
I - Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil, cumpre ao recorrente juntar certidão ou cópia mecânica integral, sempre com nota de
trânsito em julgado, de um Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade que
justificam a contradição de julgados.
II - O cumprimento do n.º 2, alínea c) daquele preceito não se basta com a junção de cópia simples,
extraída de sítio informático e sem nota de trânsito em julgado.
III - Se o impetrante invocou também uma nulidade do artigo 668.º do Código de Processo Civil, e
o fez na alegação de recurso, ao abrigo do n.º 4 do preceito, mas aquele não é admitido, o processo já não volta à Relação apenas para conhecer o vício de limite.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 662/11.3TBOLH-G-E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
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Requisitos
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Perfila-se uma situação de dupla conformidade caracterizada pela coincidência do segmento
decisório perante o mesmo pedido e causa de pedir, sobreposição alcançada por unanimidade
embora sem que se exija concordância quanto à fundamentação.
II - Se a Relação não confirmou, tal qual, o julgado pela 1.ª Instância, antes o alterando/revogando,
inexiste a dupla conformidade.
III - Esta é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito.
IV - Invocando a contradição de julgados, o recorrente deve identificar um acórdão (fundamento)
que decida a mesma questão de direito do acórdão recorrido; demonstrar que ambos foram
proferidos no domínio da mesma legislação; demonstrar que aplicando-se o mesmo quadro legal e subsumindo-se a um núcleo fáctico essencialmente idêntico se lograram decisões distintas, dando-se por assente que a questão não foi objecto de jurisprudência uniformizadora.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 788/11.3TBNT-B.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O requisito da dupla conformidade constante do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo
Civil, impeditivo da revista regra, traduz-se na confirmação unânime e irrestrita pela Relação
do julgado pela 1.ª Instância.
II - Este Colectivo não pode sindicar da bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de
Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
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IV - Como regra as questões meramente processuais não tem relevância jurídica em termos de poderem integrar aquele requisito. Podem, contudo, ser conhecidas se inseridas no requisito da
contradição de julgados.
V - O requisito da oposição de julgados da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil caracteriza-se pela contradição do Acórdão recorrido com outro anterior, já transitado em julgado, proferido na vigência da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 2410/11.9TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Responsabilidade extracontratual
Nexo de causalidade
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Ao recorrente que invoca os fundamentos previsto nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC incumbe alegar, sob pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito e as razões pelas quais os interesses
são de particular relevância social, respectivamente.
IV - É manifesta a relevância jurídica da questão de saber se existe, ou não, um nexo de causalidade adequada entre a inobservância de regras, pela entidade empregadora, de sinalização, informação e salvamento, conjugadas com a falta de colocação de barreiras de protecção e o sinistro numa unidade fabril que vitime pessoa ou pessoas que se encontrassem no local, por habitarem na proximidade.
24-04-2013
Revista excepcional n.º 95/08.9TBAMM.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
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Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Insolvência
Exoneração do passivo restante
Decisão que não põe termo ao processo
I - Antes de se aferirem os pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, é necessário que
estejam verificadas as condições gerais de admissibilidade da revista normal (art. 678.º, n.º 1,
do CPC).
II - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido em recurso da decisão do
Tribunal de 1.ª instância que ponha termo ao processo e do acórdão da Relação proferido sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa (art. 721.º,
n.º 1, do CPC).
III - O despacho de indeferimento de exoneração do passivo restante proferido em processo de
insolvência, não se subsume a nenhuma das referidas decisões, pelo que o acórdão da Relação
que o apreciou não é recorrível para o STJ.
26-04-2013
Revista excepcional n.º 2458/10.0TBPBL-E.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Direitos de personalidade
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente relevante o pôr em causa direitos de personalidade, como subjectivos absolutos, oponíveis “erga
omnes” e credores de protecção judicial.
II - Outrossim, tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com
complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 2230/08.8TBFAF.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Oposição de julgados
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Acórdão fundamento
Certidão
Trânsito em julgado
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente juntar certidão integral
do Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
II - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados,
ainda que do ITIJ, que não certifica a autenticidade do documento.
III - O tribunal que admite o recurso não tem que buscar os elementos para verificar dessa condição, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
IV - O conceito de trânsito em julgado, para os efeitos referidos, é o que consta do artigo 677.º do
Código de Processo Civil.
V - A presunção da parte final do n.º 2 do artigo 763.º do diploma adjectivo aplica-se, tão-somente,
ao Acórdão fundamento no Recurso para Uniformização de Jurisprudência.
VI - Mas, além disso, e como já vinha sido entendido no antigo recurso para o Tribunal pleno (n.º 2
do artigo 676.º do Código de Processo Civil, na redacção anterior à reforma de 1995) e, depois, para a revista ampliada (artigo 732.º-A) se o recurso se funda em conflito jurisprudencial
invocado pelo recorrente este deve indicar apenas um aresto como fundamento.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 2015/09.9TBPFR.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 6568/09.9TVL.SB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

85

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Direitos de personalidade
Investigação de paternidade
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente relevante o pôr em causa direitos de personalidade, como subjectivos absolutos, oponíveis “erga
omnes” e credores de protecção judicial.
II - Outrossim, tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com
complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados.
III - Tem relevância jurídica, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º- A do
Código de Processo Civil a questão consistente em saber quais as consequências da falta culposa e reiterada ou recusa do investigado em acção de investigação de paternidade de se submeter a teste de ADN.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 1081/10.4TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
Rejeição de recurso
I - Antes de averiguar se existe algum dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional,
há que verificar se ocorrem os requisitos de admissibilidade da revista normal, afastados pela
existência da dupla conforme.
II - Inexistindo estes requisitos, não há sequer que apurar se se verifica algum daqueles pressupostos, mesmo que a dupla conforme exista.
III - No caso, sendo a revista normal inadmissível, dado o valor da causa (€ 4 930, 38) ser inferior à
alçada da Relação (€ 30 000), motivo distinto da verificação de dupla conforme, é também
inadmissível a revista excepcional, o que prejudica a averiguação da existência dos respectivos
pressupostos de admissibilidade.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 2038/10.0YXLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Ónus de alegação
Ónus da prova
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
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Processo de jurisdição voluntária
Processo de promoção e protecção
I - É pressuposto primeiro da revista excepcional que a Relação tenha confirmado – ainda que por
diferentes razões de direito – sem voto de vencido (embora com declaração de voto a traduzirse, afinal, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª Instância.
II - O recorrente que pretende interpor revista excepcional, nos termos do artigo 721.º-A do Código
de Processo Civil deve alegar e demonstrar algum dos requisitos elencados nas alíneas a), b) e
c) do n.º 1 daquele preceito, sendo que a decisão seria normalmente recorrível não fora aquela
concordância de julgados.
III - Se a lei veda o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça das decisões proferidas em processos de jurisdição voluntária (artigo 1411.º, n.º 2 do Código de Processo Civil) não há lugar a
revista excepcional ainda que presente dupla conforme.
IV - Os processos previstos na Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro (LPCJP) são de jurisdição voluntária (artigo 100.º) só sendo admissível o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça quanto aos
aspectos vinculados – de decisão da lei estrita ou dos pressupostos legais que condicionaram a
decisão – que não quanto à oportunidade ou conveniência dos critérios que a informaram.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 243/11.1TMLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Oposição de julgados
Divórcio
Deveres conjugais
Dano
Direito à indemnização
Há contradição de julgados se, no acórdão recorrido, se entendeu que os danos a que se refere o art.
1792.º, n.º 1, do CC, na redacção dada pela Lei n.º 61/2008, de 31-10, a apreciar numa acção
autónoma da acção de divórcio, são apenas os decorrentes do decretamento do divórcio (v.g.,
os que resultem da desconsideração social para o divórcio e/ou a dor sofrida pelo cônjuge não
culpado pela frustração do projecto da vida em comum, pelo mesmo idealizado ao contrair
matrimónio) e, no acórdão fundamento, se decidiu, que, para além disso, na referida acção, separada da acção de divórcio, podem ser apreciados igualmente os danos decorrentes da violação culposa dos deveres conjugais, com eventual declaração de existência de créditos de compensação.
30-04-2013
Revista excepcional n.º 5036/11.3TBVNG.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Embargos de terceiro
Recurso de revista
Regime aplicável
Aplicação da lei no tempo
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Requisitos
Admissibilidade de recurso
Revista excepcional
Dupla conforme
Alçada
Rejeição de recurso
I - O recurso interposto em embargos de terceiro, deduzidos em 2011, segue o regime de recursos
decorrente do DL n.º 303/2007, de 24-08, vigente após 01-01-2008, por configurarem os
mesmos uma verdadeira acção declarativa, pese embora correrem como incidente apenso ao
processo onde tenha sido ordenado o acto ofensivo da posse do embargante.
II - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conforme, prevista no n.º 3
do art. 721.º deste diploma legal.
III - A revista excepcional não é admissível se da decisão da Relação nunca caberia revista normal.
IV - Admitem recurso de revista normal, os acórdãos da Relação que recaiam sobre decisão da 1.ª
instância que ponham termo ao processo (art. 691.º, n.º 1, do CPC) e os acórdãos da Relação
que recaiam sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decidam do mérito da
causa (art. 691.º, n.º 2, al. h), do CPC).
V - O despacho de indeferimento liminar de um incidente, por não se reconduzir a nenhuma das
referidas decisões, não admite recurso de revista-regra.
VI - Assim, independentemente da dupla conforme, não haveria nunca lugar a revista-regra, pelo
que igualmente não é de admitir a revista excepcional.
VII - Ainda que assim não fosse, a revista normal continuaria a ser inadmissível, dado o valor da
causa (€14 655, 55) ser inferior à alçada da Relação (€ 30 000), motivo distinto da verificação
de dupla conforme, pelo que também por este motivo, inadmissível se torna a revista excepcional, o que prejudica a averiguação da existência dos respectivos pressupostos de admissibilidade.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 1608/03.8TBVLG-F.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Relativamente ao fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, estabeleceu o legislador duas exigências, cujo ónus de cumprimento recai sobre o recorrente, a saber: (i) indicação dos aspectos de identidade que determinam a contradição alegada;
ii) junção de cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição.
II - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados –, compete fazer a prova dos requisitos que configuram esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e q ue
transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
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08-05-2013
Revista excepcional n.º 842/08.9TBLNH.L1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Usucapião
Questão relevante
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação com
que poderão contar das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Cumpre ao recorrente, que invoca este fundamento da revista excepcional, um ónus acrescido
de: (i) elencar a questão jurídica; (ii) indicar as razões da importância ou relevância jurídica da
questão; (iii) convencer o tribunal das razões pelas quais a apreciação da questão é claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
IV - No caso, o recorrente não cumpre com o referido ónus de alegação, pois confunde questão
com instituto, reportando-se à usucapião, que é um instituto, como “questão juridicamente
complexa”.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 5437/08.4TBCSC.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
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I - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art. 721.ºA do CPC – contradição de julgados –, compete fazer a prova dos requisitos que configuram
esse pressuposto, concretamente a prova de que o acórdão em contradição existe e que transitou, sendo que tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso – art.
721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC.
II - Só há relevância jurídica – para efeitos de melhor aplicação do direito – quando se trate de uma
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e jurisprudência
com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão (enquanto expectativa da
provável interpretação com que poderá contar), quer para as instâncias por forma a se obter
uma melhor aplicação do direito.
III - Não é a frequência com que o penhor se apresenta na praxis empresarial e bancária que faz
com que se torne claramente necessária a apreciação da questão por parte do STJ – se assim
fosse a admissibilidade das revistas excepcionais estaria dependente de uma estatística de matérias e institutos que se multiplicassem no quotidiano das relações das pessoas/instituições –
mas antes a necessidade de se obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para
as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, quer
para as instâncias.
IV - São de “particular relevância social” as questões com repercussão (ou, em limite, alarme),
controvérsia, por conexão com valores sócio-culturais, inquietantes implicações políticas que
ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, não relevando para este efeito a frequência com que a
sociedade em geral recorre a certos tipos de contratos e/ou garantias das obrigações que possam estar em causa nos autos.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 2665/10.6TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Cumpre ao recorrente, que invoca este fundamento de revista excepcional, um ónus acrescido
de: (i) elencar a questão jurídica; (ii) indicar as razões da importância ou relevância jurídica da
questão; (iii) convencer o tribunal das razões pelas quais a apreciação da questão é claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
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IV - Subsume-se a este fundamento de revista excepcional, a questão controvertida na doutrina e na
jurisprudência de saber se a resolução infundada de um contrato-promessa equivale a uma recusa de cumprimento e, como tal, a um incumprimento definitivo desse mesmo contrato, dando lugar à possibilidade de o contraente não faltoso accionar a sanção prevista no art. 442.º, n.º
2, do CC, ou se, pelo contrário, tal resolução não configura, em si mesma, uma recusa de
cumprimento, não destruindo o vínculo contratual existente.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 564/11.3TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Insolvência
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Em processo de insolvência, se não há dupla conforme, a revista normal é admissível para o
STJ, apenas com fundamento em oposição de acórdãos; se há dupla conforme, a revista normal não é admissível, podendo-o ser a revista excepcional com base, necessariamente, na oposição de acórdãos – visto que esta é, nos termos do art. 14.º do CIRE, condição geral de admissibilidade do recurso de revista, independentemente de se poder verificar, in casu, qualquer
outro dos fundamentos previstos nas als. a) e b) do art. 721.º-A, n.º 1, do CPC.
III - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
IV - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
V - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta uma cópia simples do acórdão fundamento.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 984/11.3TJCBR - C.C2.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
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Dupla conforme
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Há dupla conformidade quando a decisão da 1.ª instância seja, de forma integral e irrestrita, no
que aos pedidos principais respeita, confirmada por unanimidade pelo acórdão recorrido.
III - Não se verificando essa condição primeira, o acórdão recorrido só poderá, a menos que ocorra
algum outro impedimento, ser objecto de revista a título normal.
IV - Não há dupla conforme se o acórdão recorrido alterou a decisão da 1.ª instância, julgando parcialmente procedente a apelação.
V - No caso, ainda que existisse dupla conforme, a revista excepcional não seria admissível, por
não se verificar nenhum dos respectivos pressupostos de admissibilidade, previstos nas als. a),
b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 9630/03.8TBVNG-B.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Alteração da qualificação jurídica
Princípio do contraditório
Princípio da igualdade
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Não reveste a relevância jurídica exigida pela al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, a questão,
de natureza meramente processual, de saber se, tendo-se operado na sentença diferente qualificação jurídica da feita pelo autor na petição inicial, deverá o tribunal, em sede recursiva, e em
respeito aos princípios do contraditório e da igualdade das partes, apreciar novas questões de
direito levantadas pelo réu directamente resultantes da alteração efectuada.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 14/08.2TBETZ.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
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Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal, desde que estejam verificadas as condições gerais de
admissibilidade, em termos do valor da causa e do montante da sucumbência da parte (cf. art.
678.º, n.º 1, do CPC).
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Não ocorre a exigida relevância jurídica quando a questão se atém a natureza meramente processual.
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
V - A questão focada pelo recorrente, que apenas se reconduz ao próprio interesse das partes, não é
susceptível de fundamentar o recurso à revista excepcional, nos termos da al. b) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC.
VI - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 714/08.7TVPRT.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
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I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal, desde que estejam verificadas as condições gerais de
admissibilidade, em termos do valor da causa e do montante da sucumbência da parte (cf. art.
678.º, n.º 1, do CPC).
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Existe relevância – jurídica e social – na questão de saber, por um lado, se as normas que regulam a prescrição dos títulos e juros da dívida pública, se aplicam à prescrição das obrigações
que recaem sobre o banco depositário desses mesmos títulos, previstas no art. 405.º do CCom
e nos arts. 1185.º e 1187.º, al. c), do CC.; e, por outro lado, saber se estas últimas normas apenas fazem recair sobre o banco depositário uma obrigação de custódia e restituição dos títulos
da dívida pública depositados e respectivos juros.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 232/09.6TVPRT.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Prova plena
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio dispositivo
Princípio da cooperação
Despacho de aperfeiçoamento
Inconstitucionalidade
I - O ónus de prova a que alude a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, impondo a junção de cópia
do acórdão fundamento, traduz-se na demonstração da correspondência entre as cópias juntas
e os originais, o que não sucede com a cópia extraída de base de dados, a qual, pese embora
coincidente com o texto publicado nesta base de dados, não oferece garantias suficientes de
correspondência com o original, no que respeita a saber se entre o acórdão reclamado e o
acórdão fundamento existe coincidência quanto ao núcleo essencial dos factos e quanto à
questão jurídica fundamental suscitada e decidida.
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II - As cópias extraídas de base de dados não fazem prova plena da referida correspondência, por
não constituírem documentos autênticos, não serem documentos invocados por declaratários
dos mesmos contra declarantes seus autores, nem a sua conformidade com os originais se
mostrar atestada notarialmente com referência aos originais dos acórdãos, que não apenas ao
teor das publicações, que pode não corresponder integralmente àqueles se bem que que não esteja em causa a coincidência entre as cópias juntas e os textos publicados (cf. arts. 368.º, 371.º,
376.º e 387.º do CC).
III - Embora o art. 721.º-A do CPC não determine a junção de certidão de trânsito em julgado dos
acórdãos invocados como fundamento, a mesma é imposta pela exigência legal de que o acórdão fundamento seja um acórdão transitado em julgado e pelo facto de o ónus de prova recair
sobre o recorrente, certo que tal trânsito não se presume, pois que o decurso do tempo, por si
só, não determina o trânsito em julgado de acórdãos, que podem ter sido objecto de recursos
ainda não decididos ou que podem ter sido reformados, alterados, revogados ou anulados.
IV - É inaplicável o disposto no art. 265.º do CPC, uma vez que cabe ao recorrente invocar e comprovar, no momento da interposição do recurso, nas e com as alegações respectivas, todos os
pressupostos de admissibilidade da revista, pelo que não pode o Tribunal convidar o recorrente
à satisfação de uma exigência legal para a prática da qual o prazo respectivo se encontrava ultrapassado, sob pena de lhe poder ser imputada actuação favorável a uma das partes em detrimento da outra.
V - Sem prejuízo do referido ónus, poderia o Tribunal intervir, ao abrigo do princípio da cooperação, nos termos do art. 266.º, n.º 4, do CPC, caso o recorrente tivesse alegado justificada dificuldade séria na obtenção da documentação necessária, o que não fez.
VI - Trata-se de orientação que se justifica à luz da igualdade de tratamento das partes, pelo que
não se encontra cometida qualquer inconstitucionalidade.
08-05-2013
Incidente n.º 2759/09.0TBVIS.L2.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Prova plena
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio dispositivo
Princípio da cooperação
I - Embora o art. 721.º-A do CPC, não determine a junção de certidão de trânsito em julgado dos
acórdãos invocados como fundamento, a mesma é imposta pela exigência legal de que o acórdão fundamento seja um acórdão transitado em julgado e pelo facto de o ónus de prova recair
sobre o recorrente, certo que tal trânsito não se presume, pois que o decurso do tempo, por si
só, não determina o trânsito em julgado de acórdãos, que podem ter sido objecto de recursos
ainda não decididos ou que podem ter sido reformados, alterados, revogados ou anulados.
II - Cabe ao recorrente invocar e comprovar, no momento da interposição do recurso, nas e com as
alegações respectivas, todos os pressupostos de admissibilidade da revista, pelo que não pode
o Tribunal convidar o recorrente à satisfação de uma exigência legal para a prática da qual o
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prazo respectivo se encontrava ultrapassado, sob pena de lhe poder ser imputada actuação favorável a uma das partes em detrimento da outra.
III - O Tribunal pode intervir ao abrigo do princípio da cooperação, desde que, nos termos do art.
266.º, n.º 4, do CPC, o recorrente alegue justificada dificuldade séria na obtenção da documentação necessária, o que não foi feito.
IV - O ónus de prova a que alude a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, impondo a junção de
cópia do acórdão fundamento, traduz-se na demonstração da correspondência entre as cópias
juntas e os originais, o que não sucede com a cópia extraída de base de dados, a qual, pese
embora coincidente com o texto publicado nesta base de dados, não oferece garantias suficientes de correspondência com o original, no que respeita a saber se entre o acórdão reclamado e
o acórdão fundamento existe coincidência quanto ao núcleo essencial dos factos e quanto à
questão jurídica fundamental suscitada e decidida.
V - As cópias extraídas de base de dados não fazem prova plena da referida correspondência, por
não constituírem documentos autênticos, não serem documentos invocados por declaratários
dos mesmos contra declarantes seus autores, nem a sua conformidade com os originais se
mostrar atestada notarialmente com referência aos originais dos acórdãos, que não apenas ao
teor das publicações, que pode não corresponder integralmente àqueles se bem que que não esteja em causa a coincidência entre as cópias juntas e os textos publicados (cf. arts. 368.º, 371.º,
376.º e 387.º do CC).
08-05-2013
Incidente n.º 2476/10.9TJCBR-M.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Prova plena
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio dispositivo
Princípio da cooperação
Extemporaneidade
I - O ónus de prova a que alude a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, impondo a junção de cópia
do acórdão fundamento, traduz-se na demonstração da correspondência entre as cópias juntas
e os originais, o que não sucede com a cópia extraída de base de dados, a qual, pese embora
coincidente com o texto publicado nesta base de dados, não oferece garantias suficientes de
correspondência com o original, no que respeita a saber se entre o acórdão reclamado e o
acórdão fundamento existe coincidência quanto ao núcleo essencial dos factos e quanto à
questão jurídica fundamental suscitada e decidida.
II - As cópias extraídas de base de dados não fazem prova plena da referida correspondência, por
não constituírem documentos autênticos, não serem documentos invocados por declaratários
dos mesmos contra declarantes seus autores, nem a sua conformidade com os originais se
mostrar atestada notarialmente com referência aos originais dos acórdãos, que não apenas ao
teor das publicações, que pode não corresponder integralmente àqueles se bem que que não esteja em causa a coincidência entre as cópias juntas e os textos publicados (cf. arts. 368.º, 371.º,
376.º e 387.º do CC).
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III - Embora o art. 721.º-A do CPC não determine a junção de certidão de trânsito em julgado dos
acórdãos invocados como fundamento, a mesma é imposta pela exigência legal de que o acórdão fundamento seja um acórdão transitado em julgado e pelo facto de o ónus de prova recair
sobre o recorrente, certo que tal trânsito não se presume, pois que o decurso do tempo, por si
só, não determina o trânsito em julgado de acórdãos, que podem ter sido objecto de recursos
ainda não decididos ou que podem ter sido reformados, alterados, revogados ou anulados.
IV - É inaplicável o disposto no art. 265.º do CPC, uma vez que cabe ao recorrente invocar e comprovar, no momento da interposição do recurso, nas e com as alegações respectivas, todos os
pressupostos de admissibilidade da revista, pelo que não pode o Tribunal convidar o recorrente
à satisfação de uma exigência legal para a prática da qual o prazo respectivo se encontrava ultrapassado, sob pena de lhe poder ser imputada actuação favorável a uma das partes em detrimento da outra.
V - Sem prejuízo do referido ónus, o Tribunal pode intervir, ao abrigo do princípio da cooperação,
desde que, nos termos do art. 266.º, n.º 4, do CPC, o recorrente alegue justificada dificuldade
séria na obtenção da documentação necessária, o que não fez.
VI - O momento próprio para a junção da certidão do trânsito em julgado do acórdão fundamento é
o da apresentação das alegações finais, sendo, em consequência, extemporânea a junção feita
após a apresentação de reclamação, do acórdão que rejeitou o recurso de revista excepcional.
08-05-2013
Incidente n.º 3476/10.4TBFAR-C.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal, desde que estejam verificadas as condições gerais de
admissibilidade, em termos do valor da causa e do montante da sucumbência da parte (cf. art.
678.º, n.º 1, do CPC).
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Existe relevância jurídica, subsumível ao fundamento vertido na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A
do CPC, nas questões atinentes à qualificação do contrato SWAP, ou contrato de permuta de
taxa de juro, na consideração dos riscos próprios desse contrato e da aplicabilidade do disposto
no art. 437.º do CC, bem como do art. 434.º, n.º 2, do CC, à resolução, por alteração das circunstâncias, a esta figura contratual.
08-05-2013
Revista excepcional n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
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Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Prova testemunhal
Admissibilidade
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Verifica-se a situação da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, quando a questão a julgar é controversa, na doutrina e na jurisprudência, havendo complexidade na
subsunção jurídica por implicar detalhada exegese ou se, pela sua novidade ou não univocidade dos preceitos legais for passível de diversas interpretações a porem em causa uma boa aplicação do direito.
II - O recorrente tem o ónus de indicar – ou justificar – a verificação deste requisito, sob pena de
rejeição da revista excepcional.
III - Não tem especial relevância jurídica, em termos de preencher o circunstancialismo daquela
alínea a), a questão da admissibilidade da prova testemunhal sobre convenções contrárias ou
adicionais ao conteúdo de documentos particulares dos artigos 373.º a 379.º do Código Civil.
IV - Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil, cumpre ao recorrente juntar certidão ou cópia mecânica integral, sempre com nota de
trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade
que justificam a contradição de julgados.
V - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução mecânica de um texto extraído de uma base de dados e muito menos com a transcrição ou menção de um sumário.
10-05-2013
Revista excepcional n.º 1867/09.2TBACB.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Desocupação
Arrendamento para habitação
I - A contradição de julgados, como requisito de admissibilidade da revista excepcional, pressupõe
que o aresto recorrido contrarie outro, já transitado em julgado, “proferido por qualquer Relação ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma
questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferido Acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme”.
II - Há oposição de julgados, se no acórdão recorrido se entendeu que a norma constante do art.
930.º-C do CPC, aditado pela Lei n.º 6/2006, de 27-12, não é aplicável, nem por analogia, aos
casos de imóveis não arrendados; e no acórdão fundamento se decidiu pela respectiva aplicaBoletim anual – 2013
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ção, a esses casos, desde que se encontrem semelhanças entre estes e os da sua previsão, suficientemente justificadoras da sua aplicação analógica.
10-05-2013
Revista excepcional n.º 2656/10.7TBVFR-B.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
I - A admissibilidade de revista excepcional pressupõe que a revista autónoma - regra só não seja
admissível por se verificar a situação de dupla conformidade do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil que, contudo, cede perante as situações elencadas no n.º 2 do artigo 678.º
do mesmo diploma.
II - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
III - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A.
13-05-2013
Revista excepcional n.º 2241/11.6TBGMR.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Insolvência
Relevância jurídica
Rejeição de recurso
I - O artigo 14.º, “in fine” do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas só permite a revista se o Acórdão recorrido colidir com outro do Supremo Tribunal de Justiça ou de qualquer
das Relações, proferido “no domínio da mesma legislação”, sobre “a mesma questão fundamental de direito”, sem que o Supremo tenha uniformizado a jurisprudência nesse sentido.
II - Porém, tratando-se de pedir revista excepcional, a invocação desse aresto fundamento não dispensa a recorrente do ónus da alínea c) do n.º 2 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil,
se pretender dele lançar mão.
III - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do
direito”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente
relevante.
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IV - Outrossim, tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com
complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados.
V - Irreleva para esse efeito uma questão meramente processual.
13-05-2013
Revista excepcional n.º 3342/11.6TBFAR-E.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Oposição de julgados
Ónus de alegação
I - Perfilando-se uma situação de dupla conformidade, caracterizada pela confirmação (unânime e
irrestrita) pela Relação do julgado pela 1.ª Instância, sempre ficaria vedada a revista regra, “ex
vi” do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil.
II - Cumpriria então, à impetrante, invocar e motivar, pelo menos um dos requisitos do n.º 1 do
citado artigo 721.º-A do diploma adjectivo, sob pena de rejeição de recurso.
III - E certo é que tal condição fica preenchida com a invocação, e motivação, dos factos que integram o requisito de admissibilidade não se exigindo uma referência expressa à norma que o
contém.
IV - Daí que se a recorrente alega que o Acórdão recorrido contradiz outro de outra Relação nada
impede que o julgador subsuma tal alegação à invocação do requisito da alínea c) do n.º 1 do
artigo 721.º-A do Código de Processo Civil.
V - A contradição de julgados como requisito de admissão da revista excepcional, destina-se a evitar que os Tribunais superiores julguem de forma divergente, quando colocados perante a
mesma questão nuclear de direito e com igual premissa maior do silogismo judiciário.
13-05-2013
Revista excepcional n.º 2135/12.8TBCSC.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Insolvência
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
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II - Em processo de insolvência, se não há dupla conforme, a revista normal é admissível para o
STJ, apenas com fundamento em oposição de acórdãos; se há dupla conforme, a revista normal não é admissível, podendo-o ser a revista excepcional com base, necessariamente, na oposição de acórdãos – visto que esta é, nos termos do art. 14.º do CIRE, condição geral de admissibilidade do recurso de revista, independentemente de se poder verificar, in casu, qualquer
outro dos fundamentos previstos nas als. a) e b) do art. 721.º-A, n.º 1, do CPC.
III - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
IV - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
V - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta uma cópia do acórdão fundamento, retirada da base de dados da DGSI.
15-05-2013
Revista excepcional n.º 1511/11.8TBGMR.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
III - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
IV - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta uma cópia do acórdão fundamento, retirada da base de dados da DGSI.
15-05-2013
Revista excepcional n.º 186/09.9TBSRE-B.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
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Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - O recorrente deve indicar, sob pena de rejeição do recurso, além do mais, as razões pelas quais
a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
IV - Não cumpre com o referido ónus de alegação, o recorrente que se limita a identificar a questão, a exprimir a sua discordância com o decidido e, limitando-se à utilização dos termos legais, a afirmar que tal questão tem uma especial relevância jurídica que determina a clara necessidade da sua reapreciação, em via de revista, para uma melhor aplicação do direito.
15-05-2013
Revista excepcional n.º 1504/09.5TBFIG.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Conhecimento do mérito
Decisão que põe termo ao processo
Dupla conforme
Incompetência relativa
I - Antes de averiguar se existe algum dos pressupostos de admissibilidade da revista a título excepcional, há que verificar se ocorrem os requisitos de admissibilidade da revista a título normal, afastados pela existência de dupla conforme.
II - Inexistindo estes requisitos, não há sequer que apurar se se verifica algum daqueles, apesar da
dupla conforme.
III - Admitem recurso de revista normal os acórdãos da Relação que recaiam sobre decisão da 1.ª
instância que ponha termo ao processo (art. 691.º, n.º 1, do CPC) e os acórdãos da Relação que
recaiam sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa
(art. 691.º, n.º 2, al. h), do CPC).
IV - A decisão da 1.ª instância foi proferida sobre matéria de incompetência relativa, a qual, por
não se reconduzir a nenhuma das referidas decisões, não admite recurso de revista normal,
mesmo que tal decisão tivesse sido final.
V - Assim, independentemente da dupla conforme, nunca haveria lugar a revista normal, pelo que
igualmente não é de admitir a revista excepcional, ficando prejudicada a averiguação da existência dos respectivos pressupostos de admissibilidade.
15-05-2013
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Revista excepcional n.º 30/13.2TCFUN-A.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Despacho do relator
Reclamação para a conferência
O recurso de revista, seja normal, seja excepcional, só é admissível de acórdão da Relação e não de
despacho singular, mesmo que proferido na Relação, do qual a parte, sentindo-se prejudicada,
deveria reclamar para a conferência a fim de ser proferido acórdão (cf. art. 700.º, n.º 3, do
CPC), este sim recorrível.
17-05-2013
Revista excepcional n.º 1155/12.7TBOER-A.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
Caso julgado
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º- A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não bastando o seu mero acesso ou a referência àquele preceito no pórtico da alegação recursória.
III - Estando em causa eventual ofensa de caso julgado a revista - regra é sempre, em princípio, de
admitir.
22-05-2013
Revista excepcional n.º 1730/08.4TBAF.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
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Oposição de julgados
Causa de pedir
Petição inicial
Ineptidão da petição inicial
Acórdão fundamento
Supremo Tribunal de Justiça
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
III - Sendo certo que a lei apenas permite, para cada questão, a indicação de um acórdão fundamento, haverá que recorrer, em primeiro lugar, ao acórdão deste STJ, dada a sua maior influência.
IV - Quanto a ele, e do seu confronto com o acórdão recorrido, resulta contradição nos julgados,
visto que, neste, decidiu-se pela falta de causa de pedir e consequente ineptidão da petição inicial, apesar da existência de outros factos nela integrados, nesta indicados, e que se justificaria
serem esclarecidos; e no acórdão fundamento, emanado do STJ, se concluiu, perante a indicação na petição inicial de factos não suficientemente esclarecedores, pela simples ininteligibilidade da causa de pedir, com a possibilidade de sanação mediante ampliação fáctica na réplica.
22-05-2013
Revista excepcional n.º 500/08.4TBMNC.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
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III - O recorrente deve indicar, na sua alegação, além do mais, sob pena de rejeição do recurso, as
razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
IV - Não revestem a referida relevância jurídica questões que, em parte essencial, são de natureza
meramente processual e noutra parte se prendem com a determinação da matéria de facto.
V - Não cumpre com o referido ónus de alegação, o recorrente que se limita, de modo manifestamente insuficiente, a afirmar a relevância jurídica da questão e a afirmar que o erro de julgamento e omissão de pronúncia tiveram consequências negativas para a sua pretensão.
VI - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
VII - Não há contradição de julgados, quando o acórdão fundamento não dá resposta à questão
jurídica fundamental apreciada e decidida no acórdão recorrido, não se podendo, pois, afirmar
que seja oposta a esta.
22-05-2013
Revista excepcional n.º 1378/08.3TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Direito a alimentos
Ex-cônjuge
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - O recorrente deve indicar, na sua alegação, além do mais, sob pena de rejeição do recurso, as
razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
IV - Não revestem a referida relevância jurídica as questões que se prendem com a apreciação da
necessidade de existência, ou não, de circunstâncias supervenientes para a possibilidade de um
dos ex-cônjuges pedir ao outro alimentos; a não apreciação de um facto essencial e a equidade
aplicada ao caso.
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V - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
VI - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que não junta cópia do acórdão fundamento, nem certidão do respectivo trânsito em julgado.
22-05-2013
Revista excepcional n.º 989/10.1TMPRT.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
Rejeição de recurso
I - Antes de averiguar se existe algum dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional,
há que verificar se ocorrem os requisitos de admissibilidade da revista normal, afastados pela
existência da dupla conforme.
II - Inexistindo estes requisitos, não há sequer que apurar se se verifica algum daqueles pressupostos, mesmo que a dupla conforme exista.
III - No caso, sendo a revista normal inadmissível, dado o valor da causa (€ 897,90) ser inferior à
alçada da Relação (€ 30 000), motivo distinto da verificação de dupla conforme, é também
inadmissível a revista excepcional, o que prejudica a averiguação da existência dos respectivos
pressupostos de admissibilidade.
22-05-2013
Revista excepcional n.º 1267/10.1YXLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Alçada
Sucumbência
Litigância de má fé
Multa
Rejeição de recurso
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A, se centra no aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.

Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

106

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

II - A admissibilidade deste recurso é condicionada à alçada e à sucumbência, salvo se a revista
regra o fosse por perfilada qualquer das situações do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil.
III - O n.º 3 do artigo 456.º do Código de Processo Civil é aplicável apenas às multas impostas por
litigância de má fé e não a quaisquer outras resultantes da violação de deveres processuais.
23-05-2013
Revista excepcional n.º 1337/11.9TBPTL-A.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Dupla conforme
Expropriação
Declaração de utilidade pública
Indemnização
Recurso
Lei aplicável
I - A lei aplicável à relação jurídica da expropriação é a vigente à data da declaração de utilidade
pública, no tocante à fixação da indemnização e à classificação dos solos expropriados.
II - Mas para determinar a lei aplicável em matéria de recursos (Decreto-Lei n.º 303/2007) deve
atender-se ao momento em que a deliberação dos peritos foi impugnada no Tribunal.
III - A regra do n.º 5 do artigo 66.º do Código das Expropriações de 1999 (aprovada pela Lei n.º
168/99, de 18 de Setembro) é a não admissão do Acórdão da Relação que fixa o valor da indemnização.
IV - Regra que só é excepcionada perfilando-se qualquer dos pressupostos do n.º 2 do artigo 678.º
do Código de Processo Civil que prevalecem sobre o n.º 3 do artigo 721.º do mesmo diploma.
V - De todo o modo, só é de admitir a revista excepcional se a revista normal só não o é por força
do n.º 3 do artigo 721.º, que não por a vedarem, v.g., o n.º 1 do artigo 721.º e o n.º 2 do artigo
678.º.
23-05-2013
Revista excepcional n.º 277/12.9TBBRG.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Requisitos
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Tribunal da Relação
Supremo Tribunal de Justiça
I - Embora o n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil enumere os requisitos da revista
excepcional segundo determinada ordem, nada impede, até por razões de economia processual, que no seu conhecimento se siga uma diferente prioridade.
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II - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação do preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de
Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
IV - Só muito excepcionalmente é que uma questão meramente processual tem a relevância jurídica
pretendida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A, mas releva se integrar a contradição de
julgados da alínea c) do n.º 1 do mesmo preceito.
V - Quando se invoca a contradição de julgados nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 721.º-A do Código de Processo Civil apenas deve ser indicado um único Acórdão fundamento.
VI - Se o recorrente referir vários e não for inequívoco qual deles pretende que fundamente a oposição, deve entender-se sê-lo o do Supremo Tribunal de Justiça, se os restantes forem de Relações e, sendo todos do mesmo Tribunal, o mais recente.
28-05-2013
Revista excepcional n.º 5736/09.8TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar
cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
06-06-2013
Revista excepcional n.º 333/10.8TCGMR.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
I - Só há relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito, nos termos do art.
721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC, quando se trate de questão manifestamente complexa, de difícil
resolução, cuja subsunção jurídica imponha um importante e detalhado exercício de exegese,
um largo debate pela doutrina e jurisprudência, com o objectivo de se obter um consenso em
termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou proBoletim anual – 2013
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fissional na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma melhor aplicação do direito.
II - A questão de saber qual o formalismo necessário para se considerar correctamente operada a
notificação de um requerimento de injunção e quais as consequências da respectiva inobservância, não reveste relevância jurídica tal que justifique a necessidade da sua reapreciação em
via de revista.
06-06-2013
Revista excepcional n.º5055/10.7TBVNG-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Certidão
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Litisconsórcio
Obrigação solidária
Devedor
Condenação
Extensão do recurso
I - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar
cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
II - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta cópia do acórdão fundamento
extraída de sítio informático.
III - Nem se detecta contradição entre o decidido no acórdão recorrido e o constante da cópia do
acórdão fundamento, porque a extensão do recurso aos compartes não recorrentes, se todos tiverem sido condenados como devedores solidários, que é afirmada nesta última, não é contrariada no acórdão recorrido, tanto mais que em nada o resultado do recurso poderia aproveitar à
ré mulher, visto a condenação do recorrente ter sido confirmada.
06-06-2013
Revista excepcional n.º 267/11.9TBCNF.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
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Sucumbência
Rejeição de recurso
I - Antes de averiguar se existe algum dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional,
há que verificar se ocorrem os requisitos de admissibilidade da revista normal, afastados pela
existência da dupla conforme.
II - Inexistindo estes requisitos, não há sequer que apurar se se verifica algum daqueles pressupostos, mesmo que a dupla conforme exista.
III - No caso, sendo a revista normal inadmissível, dado o valor da causa ser inferior à alçada da
Relação, motivo distinto da verificação de dupla conforme, é também inadmissível a revista
excepcional, o que prejudica a averiguação da existência dos respectivos pressupostos de admissibilidade.
11-06-2013
Revista excepcional n.º 3103/11.2TBEVR-A.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente relevante o pôr em causa direitos de personalidade, como subjectivos absolutos, oponíveis erga
omnes e credores de protecção judicial.
II - Outrossim, tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com
complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou, finalmente, por estarem em causa conceitos indeterminados.
III - Irrelevam, para esse efeito, as questões meramente processuais consistentes na reapreciação do
modo de matéria de facto pela Relação e no conhecimento do vício de limite da alínea d) do
n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil.
14-06-2013
Revista excepcional n.º 445/08.8TBVPA.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Incompetência absoluta
Tribunal dos Conflitos
I - A revista excepcional existente para contornar o obstáculo da admissibilidade da revista comum
ou da revista especial/extraordinária por ter ocorrido dupla conformidade só é possível se o
aresto não é recorrível pela verificação da coincidência de julgados pelas instâncias.
II - Só verificados estes pressupostos é que o Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do
Código de Processo Civil passa à análise da presença de qualquer das situações elencadas no
n.º 1 deste preceito.
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III - Tratando-se de Acórdão da Relação que julgou absolutamente incompetentes os Tribunais
comuns por entender que a questão deve ser dirimida no foro administrativo, nunca há lugar a
revista – recurso para o Supremo Tribunal de Justiça – por o aresto ser logo recorrível para o
Tribunal dos Conflitos (n.º 2 do artigo 107.º do Código de Processo Civil).
14-06-2013
Revista excepcional n.º100752/08.3YIPRT.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
I - A revista excepcional não é um recurso extraordinário mas apenas, e tão-somente, uma revista
ordinária que só difere da revista regra por esta ser desde logo admissível uma vez que o
Acórdão recorrido julgou nos precisos termos em que o fez a 1.ª Instância.
II - Perfila-se, então, uma situação de dupla conformidade caracterizada pela coincidência do segmento decisório perante o mesmo pedido e causa de pedir, sobreposição alcançada por unanimidade embora sem que se exija concordância quanto à fundamentação.
III - Se a Relação não confirmou, tal qual, o julgado pela 1.ª Instância, antes o alterando/revogando,
inexiste a dupla conformidade.
IV - Este é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito pois que o recurso, a ser admitido não o será
como revista excepcional mas sim como revista regra.
V - E a verificação dessa admissibilidade compete ao Conselheiro Relator a quem o recurso venha
a ser distribuído.
14-06-2013
Revista excepcional n.º 361/09.6TBCBT.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Formação de apreciação preliminar
Competência
Nulidade da decisão
I - As “relevâncias” (jurídica e social) devem ser analisadas em termos objectivos, assim se densificando os conceitos abertos, irrelevando a importância que a questão, em si, tem para o recorrente, já que sempre a terá pois, de outro modo, não insistiria na reapreciação pelo Supremo
Tribunal de Justiça.
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II - Dir-se-á ainda, que à análise deste Colectivo escapa o sindicar da bondade da decisão recorrida
pois tal cumprirá à Conferência julgadora da revista caso a mesma venha a ser admitida.
III - Daí que, ainda que perante um julgado eivado de manifestos erros de julgamento, esta Formação não possa sobre tal pronunciar-se já que a sua competência/vocação é limitada a sindicar a
presença dos requisitos de aceitação da revista atípica.
IV - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito.
V - Tem relevância jurídica nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil a questão consistente em saber se a comercialização de um produto financeiro com informação de ter capital garantido impõe ao Banco, à respectiva entidade emitente, ou também,
ao intermediário financeiro os deveres de informar o adquirente das regras a que as aplicações
estão sujeitas e de manter o adquirente informado da evolução do respectivo valor.
VI - Invocados vários requisitos do n.º 1 do artigo 721.º- A do Código de Processo Civil e uma vez
verificada a presença de um deles irreleva a busca de quaisquer outros em termos de decidir da
admissibilidade do recurso.
VII - O Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil não conhece das nulidades (vícios de limite) do artigo 668.º, imputados ao aresto recorrido que serão sindicadas pela
Conferência a quem o recurso seja distribuído.
14-06-2013
Revista excepcional n.º 789/10.TBVRL.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Recurso de revista
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
Sucumbência
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
I - A revista normal surge quando se pretende a reapreciação do julgado pela 2.ª instância (ou
mesmo pela 1.ª instância, se per saltum) nos casos do n.º 1 do art. 721.º do CPC, desde que o
valor da causa e o da sucumbência o permitam e não exista disposição especial a excluir o
acesso ao STJ.
II - Porém, a revista é extraordinariamente admissível, se for invocada a violação das regras de
competência (absoluta ou relativa), de ofensa a caso julgado, se trate de decisão respeitante ao
valor da causa (ou apendiculados incidentes) com o fundamento de que o seu valor permitiria
a revista normal, ou finalmente, a decisão contenda com a jurisprudência que o STJ uniformizou (n.º 2 do art. 678.º do CPC).
III - A revista excepcional tem na sua génese uma revista-regra que só não é admissível por força
da dupla conformidade, tal como a caracteriza o n.º 3 do art. 721.º do CPC.
IV - No caso, não ocorre nenhuma das situações elencadas no n.º 2 do art. 678.º do CPC, nem a
recorrente as alega e, uma vez que o valor atribuído à acção foi o de € 24 000, inferior à alçada
da Relação (€ 30 000), não é admissível recurso de revista excepcional para o STJ.
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14-06-2013
Revista excepcional n.º 2775/11.2TBPVZ.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Matéria de direito
Matéria de facto
I - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar
cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
II - Verifica-se o mencionado requisito, quando a questão controversa consiste em saber se o conceito de comerciante, como decidiu o acórdão recorrido, é exclusivamente jurídico, ou se, como, ao invés, entendeu o acórdão-fundamento, reveste características simultaneamente de
conceito de direito e de facto.
14-06-2013
Revista excepcional n.º 2991/10.4TBSXL.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Requisitos
Recurso de revista
Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Execução de sentença
Título executivo
Sentença
Homologação
Partilha dos bens do casal
Anulação da partilha
I - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência, com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
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II - São de particular relevância social, as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, geradoras de sentimentos de inquietação de
uma generalidade de pessoas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da
sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um
interesse comunitário que ultrapassa significativamente os limites do caso concreto.
II - Não reveste relevância, jurídica e social, a questão de saber se a sentença homologatória de
partilha, proferida em autos de inventário, transitada em julgado, constitui título executivo ou
não, por ter subjacente um acordo de partilha inválido, seja por razões de índole substantiva,
como ter sido obtido mediante declaração dolosa de um dos intervenientes, seja por razões de
índole processual, atinente à forma de processo necessária para a anulação da partilha.
18-06-2013
Revista excepcional n.º 262/06.0TJVNF-H. P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Matéria de facto
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Existe dupla conforme quando o acórdão recorrido confirma, por unanimidade, a decisão constante da sentença da 1.ª instância, ainda que a fundamentação seja divergente entre um e outra.
III - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito.
IV - São de particular relevância social, as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, geradoras de sentimentos de inquietação de
uma generalidade de pessoas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da
sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um
interesse comunitário que ultrapassa significativamente os limites do caso concreto.
V - Não reveste relevância, jurídica e social, a questão atinente ao apuramento da matéria de facto,
que apenas ao interesse das partes diz respeito.
18-06-2013
Revista excepcional n.º 71/08.1TBSAT.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
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Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
Acção cível
Responsabilidade
Advogado
Acesso ao direito
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conforme, prevista no n.º 3
do art. 721.º deste diploma legal.
II - São de particular relevância social, as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
III - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de facto assente pelas instâncias.
IV - Não existe interesse de particular relevância social, em questão que se prende com a efectivação de responsabilidade civil pelo exercício de mandato forense, por advogado, no âmbito de
acção pendente em determinado tribunal, que, para o efeito do referido interesse, nada tem que
ver com o exercício do direito constitucional de acesso aos tribunais.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 2907/08.8TVLSB.L1. S.1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Responsabilidade extracontratual
Responsabilidade pelo risco
Acidente de viação
Despiste
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
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III - Há contradição manifesta entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, quando, num
caso de despiste de veículo automóvel, na sequência de travessia repentina e inopinada de um
cão, na estrada por onde aquele circulava, o primeiro decidiu enquadrá-la no âmbito da previsão do art. 505.º do CC, com exclusão da responsabilidade civil do condutor pelo risco, e o segundo aplicou a previsão do art. 503.º, n.º 3, do mesmo diploma legal, concluindo pela verificação da responsabilidade objectiva.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 3186/08.2TBVCT.G1.S1.
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Escritura pública
Tradução
Nacional
Estado estrangeiro
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Cumpre ao recorrente que invoca este fundamento da revista excepcional, um ónus acrescido
de: (i) elencar a questão jurídica; (ii) convencer o tribunal da sua relevância jurídica; (iii) convencer o tribunal das razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito.
IV - Não reveste a exigida relevância jurídica a questão de saber se, perante a identificação de um
outorgante de escritura pública, como sendo espanhol, existe ou não o dever de indagar junto
de tal outorgante, da sua capacidade de compreensão da língua portuguesa para fazer intervir
intérprete, não só porque, dos factos provados, resulta que o mesmo compreendeu na plenitude
o teor de tal acto, mas, também, porque o espírito que se extrai das convenções celebradas entre Portugal e Espanha, é o de que, por regra, dispensam a tradução de actos em que estes países intervenham, apenas excepcionada quando existam razões para considerar que o destinatário não conhece a língua, o que não é o caso dos autos.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 232/09.6TBSRP-E1.P1.S1.
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
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Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Insolvência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Em processo de insolvência, se não há dupla conforme, a revista normal é admissível para o
STJ, apenas com fundamento em oposição de acórdãos; se há dupla conforme, a revista normal não é admissível, podendo-o ser a revista excepcional com base, necessariamente, na oposição de acórdãos – visto que esta é, nos termos do art. 14.º do CIRE, condição geral do recurso de revista, independentemente de se poder verificar, in casu, qualquer outro dos fundamentos previstos nas als. a) e b) do art. 721.º-A, n.º 1, do CPC.
III - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
IV - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta cópia do acórdãofundamento.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 380/09.2TBAVR-B.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
Nulidade
Acto de registo
Terreno
Baldios
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - São de particular relevância social, as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
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III - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de facto assente pelas instâncias.
IV - Não existe interesse de particular relevância social, em questão que se prende com a validade
de acto registral atinente a terrenos baldios.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 119/10.0TBPCR.G2.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Insolvência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Em processo de insolvência, se não há dupla conforme, a revista normal é admissível para o
STJ, apenas com fundamento em oposição de acórdãos; se há dupla conforme, a revista normal não é admissível, podendo-o ser a revista excepcional com base, necessariamente, na oposição de acórdãos – visto que esta é, nos termos do art. 14.º do CIRE, condição geral do recurso de revista, independentemente de se poder verificar, in casu, qualquer outro dos fundamentos previstos nas als. a) e b) do art. 721.º-A, n.º 1, do CPC.
III - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
IV - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 511/10.0TBSEI-E.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Insolvência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
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Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - Em processo de insolvência, se não há dupla conforme, a revista normal é admissível para o
STJ, apenas com fundamento em oposição de acórdãos; se há dupla conforme, a revista normal não é admissível, podendo-o ser a revista excepcional com base, necessariamente, na oposição de acórdãos – visto que esta é, nos termos do art. 14.º do CIRE, condição geral do recurso de revista, independentemente de se poder verificar, in casu, qualquer outro dos fundamentos previstos nas als. a) e b) do art. 721.º-A, n.º 1, do CPC.
III - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
IV - Não ocorre oposição de julgados, quando as situações jurídicas e de facto, tratadas no acórdão
recorrido e no acórdão fundamento, são díspares.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 629/10.9TBPVZ-B.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal, desde que estejam verificadas as condições gerais de
admissibilidade, em termos do valor da causa e do montante da sucumbência da parte (cf. art.
678.º, n.º 1, do CPC).
II - Os fundamentos específicos desta revista mostram que este recurso não visa, em primeira linha,
a defesa dos interesses das partes, mas antes a protecção do interesse geral na boa aplicação do
direito.
III - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito.
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IV - É ainda requisito essencial que a questão tenha sido tratada na decisão recorrida, em termos de
integrar a causa de pedir, não se assumindo apenas como um mero argumento adjuvante da
motivação do direito.
V - A questão atinente aos limites da liberdade da expressão em confronto com o direito à honra e
consideração pessoal e da prevalência de um ou de outro, tem relevância jurídica que constitui
o pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
VI - Igualmente reveste relevância jurídica paradigmática na aplicação do direito, a questão da
relevância e extensão do caso julgado de sentença de condenação, transitada em julgado.
VII - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
VIII - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 693/10.0TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
II - A dupla conformidade caracteriza-se pela confirmação, pela Relação, do primeiro julgado, confirmação essa que terá de ser unânime e irrestrita, apenas admitindo a lei, como excepção a essa conformidade, discordância dos fundamentos (motivação) desde que, e obviamente, se tenha formado maioria quanto à ratio decidendi.
III - Não há dupla conforme se ocorreram diferentes decisões quanto a alguns pedidos cuja apreciação constitui matéria de recurso, já que o aresto recorrido tem de ser apreciado no seu todo decisório, e não visto parcelarmente.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 1747/10.9YYPRT-A.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal.
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II - A revista excepcional é uma válvula de segurança apenas para os casos em que o sistema recursivo impõe às partes que se contentem, em definitivo, com a decisão judicial, quando as
duas instâncias precedentes se pronunciaram conformemente sobre a questão.
III - Não há dupla conforme se a Relação julgou parcialmente procedente o recurso da decisão da
1.ª instância, intentado pelo autor/recorrente.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 1796/10.7T2AVR.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal, desde que estejam verificadas as condições gerais de
admissibilidade, em termos do valor da causa e do montante da sucumbência da parte (cf. art.
678.º, n.º 1, do CPC).
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Cumpre ao recorrente, que invoca este fundamento da revista excepcional, um ónus acrescido
de elencar a questão jurídica, alegar a sua relevância jurídica, bem como as razões pelas quais
a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena de, não o fazendo, ver o recurso rejeitado.
IV - Entende-se que o recorrente omite as razões pelas quais é claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito, quando se limita a afirmar que é matéria «absolutamente fundamental para o comércio jurídico e para o direito».
V - São de particular relevância social, as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
VI - A questão focada pelo recorrente, que apenas foi utilizada pelo acórdão recorrido como fundamento de argumentação, não determinante da improcedência da acção, prende-se com a utilização de denominação social idêntica por duas sociedades, uma com sede no continente, outra com sede na ilha da Madeira e com a circunscrição territorial da respectiva actividade ecoBoletim anual – 2013
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nómica, o que, em abstracto, não é susceptível de fundamentar o recurso à revista excepcional,
nos termos da al. b) do n.º 1 do art. 721.º- A do CPC.
VII - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
VIII - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito em julgado.
IX - Um acórdão não transitado em julgado não pode servir de acórdão fundamento para efeito de
oposição de julgados.
X - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta cópia do acórdão fundamento
extraída da internet.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 418/11.3TBALQ.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Competência
Rejeição de recurso
I - A revista excepcional é admissível, nos casos das als. a), b) e c), do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, quando está vedada a revista normal, pela situação de dupla conformidade, prevista no
n.º 3 do art. 721.º deste diploma legal, desde que estejam verificadas as condições gerais de
admissibilidade, em termos do valor da causa e do montante da sucumbência da parte (cf. art.
678.º, n.º 1, do CPC).
II - Fundando-se o recurso em oposição de julgados, cumpre ao recorrente, sempre sob pena de
rejeição, o ónus de indicar, na sua alegação, os aspectos de identidade que determinam a contradição do acórdão da Relação com outro, já transitado em julgado, bem como o ónus de juntar cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em
oposição, com certidão do respectivo trânsito em julgado.
III - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão ou cópia certificada do acórdão – fundamento, com indicação de trânsito
em julgado.
IV - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que junta cópia do acórdãofundamento extraída de uma base de dados, no caso, a base de dados da DGSI.
V - Ainda que assim não fosse, a revista excepcional seria sempre de rejeitar, por inadmissibilidade
da revista-regra ou normal, na medida em que a decisão recorrida está abrangida pela al. b) do
n.º 2 do art. 691.º do CPC, por ser decisão que aprecia a competência do tribunal.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 486/11.8TBCTB-B.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
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Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do CPC,
compete fazer a prova dos requisitos que configuram esse pressuposto, concretamente a prova
de que o acórdão em contradição existe e que transitou, sendo que tal prova só por certidão
pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso – art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC.
II - Só há relevância jurídica para efeitos de melhor aplicação do direito – art. 721.º-A, n.º 1, al. a) –
quando se trate de uma questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção
jurídica imponha um importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão,
quer para as instâncias por forma a se obter uma melhor aplicação do direito.
III - Muito embora se admita que o instituto da alteração das circunstâncias possa começar a ser
invocado com maior frequência nas vicissitudes das relações contratuais, atendendo à crise por
que atravessa a Europa e em particular Portugal, e que a breve trecho o STJ venha a ser chamado a pronunciar-se sobre tal questão, o facto é que nos presentes autos o fundamento invocado para a resolução do contrato com base na alteração das circunstâncias não se corporizou
nesse agravamento da situação económica e financeira subjacente à crise.
IV - Assim sendo, não se justifica a chamada à colação, em abstracto, deste argumento, para fundamentar o recurso à revista excepcional, nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 3056/11.7TBGDM.P1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Pacto de preferência
Forma escrita
Alteração
Boa fé
Interpretação da vontade
Poderes do Supremo Tribunal de Justiça
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I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª Instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Revestem relevância jurídica, nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC: i) a questão
de saber como a exigência de forma escrita no pacto de preferência é considerada satisfeita –
apenas por escrito outorgado pelas partes, ou por declaração escrita de uma parte e por escrito
aceite, assumida e posta em prática pela outra parte, em data posterior; ii) a questão de saber
se a alteração substancial e unilateral, pela parte que atribui a preferência, das características
do objecto do pacto de preferência contratado, conduz ou não à inutilidade da notificação para
exercer a preferência sobre o respectivo “objecto”; e iii) a questão de saber se, ao alterar o objecto do direito de preferência, foram violados os princípios de confiança, protecção, informação e lealdade, consubstanciados na obrigação de boa fé na execução do contratado.
IV - Pese embora esteja em causa a interpretação da vontade das partes, o que constitui matéria de
facto, da competência exclusiva das instâncias, cabe ao STJ sindicar a observação dos critérios
de interpretação consagrados na lei.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 6723/09.1TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Nos termos do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o requerente deve indicar, na sua alegação, sob
pena de rejeição, (a) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, (b) as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social, e (c) os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.
III - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que não indica, nem no requerimento de interposição de recurso, nem nas alegações, o pressuposto de admissibilidade em que se baseava,
nem, em consequência, indicou as aludidas razões ou aspectos de identidade, assim como não
procedeu a junção de qualquer cópia de acórdão fundamento transitado, certificada ou não.
20-06-2013
Revista excepcional n.º 1400/10.3TBPBL.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
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Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Trânsito em julgado
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de julgados –, incumbe ao recorrente, sob pena de rejeição do recurso, o ónus imposto
pela c) do n.º 2 do mesmo preceito legal, de (i) indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada e de (ii) juntar cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão
recorrido se encontra em oposição.
II - A contradição alegada é a oposição com um outro acórdão já transitado em julgado.
III - O trânsito em julgado não se presume e uma simples cópia, ainda que extraída da base de dados da DGSI, nada garante quanto à genuinidade do texto, nem muito menos quanto ao trânsito em julgado exigido.
IV - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão-fundamento com indicação de trânsito.
25-06-2013
Revista excepcional n.º 6569/10.4TBBRG.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Despacho de mero expediente
Decisão que não põe termo ao processo
I - Só cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido ao abrigo do n.º 1 e da al.
h) do n.º 2 do art. 691.º do CPC.
II - Se o acórdão recorrido se pronunciou sobre despacho que não julgou nula a citação – que não é
decisão que põe termo ao processo, nem despacho saneador –, não é admissível recurso de revista.
25-06-2013
Incidente n.º 45/11.5TBCDR-B.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
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Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - Perfilando-se uma situação de dupla conformidade, caracterizada pela confirmação (unânime e
irrestrita) pela Relação do julgado pela 1.ª Instância, sempre ficaria vedada a revista regra, “ex
vi” do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil.
II - Cumpriria então, à impetrante, invocar e motivar, pelo menos um dos requisitos do n.º 1 do
citado artigo 721.º-A do diploma adjectivo, sob pena de rejeição do recurso.
III - Se a recorrente alega que o Acórdão recorrido contradiz outro de outra Relação nada impede
que o julgador subsuma tal alegação à invocação do requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil.
IV - A contradição de julgados como requisito de admissão da revista excepcional, destina-se a
evitar que os Tribunais superiores julguem de forma divergente, quando colocados perante a
mesma questão nuclear de direito e com igual premissa maior do silogismo judiciário.
27-06-2013
Revista excepcional n.º 8/10.8TBTNV.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Insolvência
Rejeição de recurso
I - Os casos elencados no n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil prevalecem sobre a
dupla conformidade do n.º 3 do artigo 721.º, enquanto impeditiva de recurso.
II - A montante da dupla conformidade há que apurar se não ocorre qualquer outra situação de irrecorribilidade, já que se tal acontecer nunca haverá lugar à revista excepcional não se passando
à fase do artigo 721.º-A do diploma processual.
III - Nos processos de insolvência, e tal como resulta do artigo 14.º do CIRE, o recurso só é passível se o recorrente demonstrar que o Acórdão que põe em crise está em oposição com outro de
qualquer das Relações ou do STJ e não esteja conforme a jurisprudência já uniformizada.
IV - Mas se esse aresto tiver confirmado unânime e irrestritamente (salvo quanto à motivação) o
que a 1.ª instância decidiu (dupla conformidade) a “conditio” da parte final daquele artigo 14.º
pode integrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil,
em termos de permitir a revista excepcional.
V - Invocada a contradição de julgados o recorrente deve invocar um (e apenas um) Acórdão fundamento, devendo instruir o recurso com cópia do mesmo, certificada com nota de trânsito em
julgado.
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27-06-2013
Revista excepcional n.º 1767/12.9TBSTB-C.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Processo de jurisdição voluntária
I - É pressuposto primeiro da revista excepcional que a Relação tenha confirmado – ainda que por
diferentes razões de direito – sem voto de vencido (embora com declaração de voto a traduzirse, afinal, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª instância.
II - O recorrente que pretende interpor revista excepcional, nos termos do artigo 721.º-A do Código
de Processo Civil deve alegar e demonstrar algum dos requisitos elencados nas alíneas a), b) e
c) do n.º 1 daquele preceito, sendo que a decisão seria normalmente recorrível não fora aquela
concordância de julgados.
III - Se a lei veda o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça das decisões proferidas em processos de jurisdição voluntária (artigo 1411.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) não há lugar a
revista excepcional ainda que presente dupla conforme.
IV - Nos processos de jurisdição voluntária só é admissível o recurso para o Supremo Tribunal de
Justiça quanto aos aspectos vinculados – de decisão da lei estrita ou dos pressupostos legais
que condicionaram a decisão – que não quanto à oportunidade ou conveniência dos critérios
que a informaram.
28-06-2013
Revista excepcional n.º 1839/10.4TBVFX.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Se a decisão de mérito só não admite a revista regra por a Relação ter confirmado, unânime e
irrestritamente, o julgado pela 1.ª instância, cumpre ao Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil aquilatar da verificação de qualquer dos requisitos
do n.º 1 deste preceito (desde que a sua verificação seja invocada/motivada pelo recorrente)
em termos de admitir revista excepcional.
II - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal
de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
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IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
28-06-2013
Revista excepcional n.º 2199/10.9TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Sucumbência
Alçada
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - Se a Relação não confirmou unânime, integral e irrestritamente (aqui, salvo aspectos de motivação) o julgado pela 1.ª Instância, não há dupla conformidade impeditiva da revista regra, nos
termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil.
II - É esse pressuposto que condiciona a intervenção deste Colectivo situando-se a montante da
verificação da existência dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, por força do n.º 3 do mesmo preceito.
III - O n.º 4 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil confere definitividade ao decidido pelo
Colectivo do n.º 3.
IV - Se não presente qualquer das situações do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil,
não é de admitir o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça se a lide tem o valor de
5.001,00 euros e foi intentada em 2012.
28-06-2013
Revista excepcional n.º 3978/12.8TBVNG-E.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
União de facto
I - Não há dupla conforme se ocorreram diferentes decisões quanto a alguns pedidos, já que o aresto recorrido tem de ser apreciado no seu todo decisório e não visto parcelarmente.
II - Tendo o acórdão recorrido confirmado na plenitude o julgado na 1.ª instância, pese embora com
alteração dos fundamentos de facto, é de concluir que, ainda assim, estamos perante uma situação de dupla conforme.
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III - Só há relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito, nos termos do art.
721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC, quando se trate de questão manifestamente complexa, de difícil
resolução, cuja subsunção jurídica imponha um importante e detalhado exercício de exegese,
um largo debate pela doutrina e jurisprudência, com o objectivo de se obter um consenso em
termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma melhor aplicação do direito.
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, geradoras de sentimentos de inquietação de
uma generalidade de pessoas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da
sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um
interesse comunitário que ultrapassa significativamente os limites do caso concreto.
V - Reveste relevância – jurídica e social – questão atinente à figura da união de facto, respectivo
regime, incluindo os efeitos pessoais e patrimoniais.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 444/09.2TCFUN.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Acção inibitória
Contrato de crédito ao consumo
Cláusula contratual geral
I - Só há relevância jurídica, para efeitos de melhor aplicação do direito – art. 721.º-A, n.º 1, al. a),
do CPC –, quando se trate de uma questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja
subsunção jurídica imponha um importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de
orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal
questão, quer para as instâncias por forma a se obter uma melhor aplicação do direito.
II - Revestem particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme),
controvérsia, por conexão com valores sócio-culturais, inquietantes implicações políticas que
ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, superando os interesses das partes e conferindo-lhe
um interesse comunitário supra partes significativo.
III - Uma vez que nos presentes autos estamos perante uma acção inibitória, em que se pretende
que, no âmbito de determinados contratos de crédito, se declarem proibidas uma série de cláusulas contratuais gerais entretanto já retiradas dos respectivos formulários, é possível localizar
questão com real relevância jurídica para efeitos de melhor aplicação do direito, no que tange
ao destino a dar à respectiva acção, uma vez que sobre a mesma a jurisprudência não é unânime nem na decisão, nem na subsunção jurídica da questão.
IV - Por outro lado, numa sociedade de consumo como a actual – sem esquecer o cada vez maior
número de contratos desta tipologia a que recorre a população em geral por forma a conseguir
honrar os seus compromissos –, assume esta questão particular relevância social, sendo a
mesma do interesse de um universo vastíssimo de consumidores, afectando um grande número
de instituições, tudo com expressão no tecido económico e na segurança jurídica das relações
que se vão estabelecendo.
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04-07-2013
Revista excepcional n.º 497/10.0YXLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Certidão
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Internet
I - Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil,
cumpre ao recorrente juntar certidão integral, com a respectiva nota de trânsito em julgado, de
um único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade que justificam a contradição de julgados e que o Supremo Tribunal de Justiça ainda não uniformizou jurisprudência
sobre o tema a decidir.
II - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados,
ainda que do ITIJ, que não certifica a autenticidade do documento.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 1636/10.7TBVCD.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Inconstitucionalidade
Questão nova
I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil caracteriza-se
pela questão em apreço assumir aspectos de complexidade a implicarem aturado exercício
exegético, que tenha sido tratada pela doutrina e jurisprudência de forma não pacífica ou até,
por se tratar de inovação legal, não tenha ainda uma sedimentação que garanta, na aplicação
prática, uma certeza e credibilidade do direito.
II - O que acontece quando o que está em causa podendo, embora, ser frequentemente tratado na
doutrina e nos Tribunais, implicar uma divergência de opiniões e não uma perfeita sintonia
continuando, por isso, a justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça.
III - Se, nas alegações de revista, for, pela primeira vez, suscitada a inconstitucionalidade orgânica
do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, e essa questão não foi apreciada no Acórdão
recorrido, não poderá integrar o requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de
Processo Civil por restrita às questões ali conhecidas.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 5633/11.7TBVNG.P1.S1
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Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Nos termos do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o requerente deve indicar, na sua alegação, sob
pena de rejeição, respectivamente, (a) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, e (b) as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social.
V - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a indicar a questão e a utilizar a terminologia legal, no caso do pressuposto da al. a) e a identificar a questão contextualizada no próprio processo, sem qualquer relacionamento com a influência que os interesses em causa possam ter na comunidade, no caso do pressuposto da al. b).
04-07-2013
Revista excepcional n.º 308-E/1999.C1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Princípio dispositivo
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I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - A questão que se prende com a delimitação do princípio dispositivo, consagrado no art. 264.º
do CPC – que é questão de natureza processual, largamente estudada e analisada na doutrina e
na jurisprudência – não reveste relevância jurídica.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 902/08.6TBILH.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Parte vencida
Legitimidade para recorrer
I - Onde não há revista normal, não há revista excepcional.
II - Se o MP não é parte vencida no acórdão recorrido, não pode recorrer dele para o STJ.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 526/10.8TBPTG-A.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na contradição de julgados, incumbe ao recorrente, nos termos da al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, indicar na sua alegação, sob pena de
rejeição, os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.
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III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que não procedeu à junção de certificação do trânsito
em julgado do acórdão fundamento.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 6141/10.9TBSXL.L2.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
A formação a que se refere o n.º 3 do art.721.º-A do CPC apenas pode decidir da existência ou não
dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, pelo que não tem competência legal para se pronunciar sobre a verificação de algum dos requisitos do recurso extraordinário,
previstos no n.º 2 do art. 678.º do CPC.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 970/11.3TBBRG.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Interesses de particular relevância social
Investigação de maternidade
Direito a identidade pessoal
Direito a reserva sobre a intimidade
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
III - Reveste a referida relevância social questão suscitada em acção de investigação de maternidade, relacionada, por um lado, com o direito fundamental à identidade e integridade pessoal e,
por outro lado, com o direito de reserva da intimidade da vida privada e familiar, sendo que a
declaração de filiação mediante acórdão anterior da mesma Relação, pode interferir com a
tranquilidade, a segurança ou a paz social.
04-07-2013
Revista excepcional n.º 5779/11.1TBVNG.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
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Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Processo de jurisdição voluntária
Incompetência absoluta
Tendo sido submetidos à apreciação dois recursos – incumprimento, pela mãe, do acordo (homologado) de responsabilidades parentais e competência absoluta dos tribunais portugueses –, o
primeiro é de rejeitar, por se reportar a um segmento de jurisdição voluntária, mediante utilização de critérios de oportunidade ou conveniência; sendo o segundo, de admitir, nos termos
da al. a) do n.º 2 do art. 678.º do CPC, matéria, sempre recorrível, independentemente do n.º 3
do art. 721.º do CPC, ao qual se sobrepõe.
05-07-2013
Revista excepcional n.º 1211/08.6TBND-A.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Interesses de particular relevância social
Caso julgado
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
III - Não reveste a referida relevância social a questão de saber quais os elementos constitutivos do
caso julgado, quando se aplica e quais as consequências da sua aplicação.
08-07-2013
Revista excepcional n.º 114/12.4TBSBG.C1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
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I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado.
II - Tem relevância jurídica a questão que pode ser controversa na doutrina e na jurisprudência, se
resultante de opção ainda não sedimentada.
09-07-2013
Revista excepcional n.º 19456/09.0YYLSB-A.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Qualificação jurídica
Princípio da economia e celeridade processuais
Distribuição
Juiz relator
I - É pressuposto da competência do Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil que ocorra uma situação de dupla conformidade.
II - A dupla conformidade traduz-se na confirmação unânime e irrestrita (aqui salvo quanto à motivação) pela Relação do julgado pela 1.ª Instância.
III - Os recursos não são, necessariamente, qualificados tal como as partes os apodam mas sim o
que resulta do acervo das alegações.
IV - Embora a ausência de dupla conforme retire a competência ao Colectivo/Formação para verificar a presença dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil e, em
conformidade, admitir ou rejeitar a revista excepcional, nada impede – antes a economia processual aconselha – e se não for notória a inadmissibilidade da revista-regra que os autos sejam distribuídos ficando a cargo do M.º Conselheiro Relator encontrado por essa via, decidir
da admissão da revista normal.
09-07-2013
Revista excepcional n.º 1493/10.3TBTMR.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª Instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
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II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Nos termos do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o requerente deve indicar, na sua alegação, sob
pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito.
IV - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a indicar a questão e a utilizar a terminologia legal.
15-07-2013
Revista excepcional n.º 278/11.4TBOAZ.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Recurso de revista
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Tendo a Relação revogado a decisão da 1.ª instância, não se verifica a dupla conforme, que é condição primeira de admissibilidade da revista a título excepcional, nos termos do art. 721.º, n.º
3, do CPC.
15-07-2013
Revista excepcional n.º 5231/12.8TBBRG-A.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Formação de apreciação preliminar
Competência
O acórdão do Colectivo a que se refere o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC comporta uma deliberação
definitiva, como decorre do n.º 4 do mesmo preceito, pelo que não é susceptível de ser sindicado por qualquer intervenção de outro Colégio.
02-09-2013
Incidente n.º 161/08.0TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
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Servidão
I - O requisito da al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que o acórdão recorrido colida – em
matéria não uniformizada jurisprudencialmente – com outro já transitado em julgado, de qualquer Relação ou do STJ, “no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito”.
II - Para que a contradição se verifique, é necessário que o núcleo fundamental dos factos apreciados seja essencialmente o mesmo ou com notória identidade.
III - Há contradição de julgados se no acórdão recorrido se decidiu que a utilidade ou desnecessidade da servidão há-de ser apreciada pelo Tribunal, atendendo à data em que a acção é proposta, e no acórdão fundamento se privilegiou o critério da mudança da situação do prédio dominante.
02-09-2013
Revista excepcional n.º 1136/08.5TBMCN.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
Formação de apreciação preliminar
Competência
Reenvio prejudicial
I - Verifica-se a situação da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil quando a questão a julgar é controversa, na doutrina e na jurisprudência, havendo complexidade na
subsunção jurídica por implicar detalhada exegese ou se, pela sua novidade ou não univocidade dos preceitos legais for passível de diversas interpretações a porem em causa uma boa aplicação do direito.
II - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
III - O recorrente que pretenda interpor revista excepcional deve alegar e motivar na sua alegação o
(s) requisito (s) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil que entende perfilar
(em) - se, sob pena de rejeição do recurso.
IV - O pedido de reenvio prejudicial formulado ao abrigo do artigo 267.º do Tratado da União Europeia não é apreciado pelo Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil
cuja competência se limita à verificação dos pressupostos do n.º 1 deste preceito, mas ao Relator ou Conferência a quem o processo seja distribuído caso seja admitida a revista.
02-09-2013
Revista excepcional n.º 627/09.5TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
02-09-2013
Revista excepcional n.º 68/10.1TBFAG.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado.
II - Outrossim, não tem relevância jurídica a questão já muito tratada sem longa controvérsia na
doutrina e na jurisprudência, sem complexidade de subsunção jurídica ou não resultante de
inovação legislativa ou finalmente por não estarem em causa conceitos indeterminados.
III - Fundando - se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
IV - O tribunal que admite o recurso não tem que oficiosamente buscar os elementos para verificar
dessa condição, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
02-09-2013
Revista excepcional n.º 2299/10.5TVLSB.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Interesses de particular relevância social
I - São comuns as revistas normal (n.º 1 do artigo 721.º do Código de Processo Civil), extraordinária (n.º 2 do artigo 721.º, com referência ao n.º 2 do artigo 678.º) e excepcional (artigo 721.ºA) e excepcional (artigo 721.º-A).
II - Se a Relação confirma unânime e irrestritamente (salvo divergência na motivação) o julgado na
1.ª instância a revista será excepcional, única que a dupla conforme permite, se verificadas,
isolada ou cumulativamente, qualquer dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de
Processo Civil.
III - Porém, se o recurso se funda em contradição do julgado com Acórdão Uniformizador de Jurisprudência vale a revista extraordinária uma vez que a alínea c) do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo Civil prevalece sobre o n.º 3 do artigo 721.º.
IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A só ocorre se a “vexata quaestio”
recair sobre preceito, ou instituto cuja interpretação e aplicação possa pôr em causa interesses
de particular relevância social.
02-09-2013
Revista excepcional n.º 2951/10.5TBGDM.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Pedida a revista excepcional, importa verificar se o recurso de revista seria normalmente admissível, apurar da existência de dupla conforme e só depois identificar os requisitos do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC.
II - Se o recorrente fundamenta a revista excepcional no disposto no art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do
CPC, incumbe-lhe indicar, sob pena de rejeição, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra oposição.
III - Incumbe ao recorrente alegar e demonstrar uma oposição com o acórdão recorrido, sobre a
mesma questão fundamental de direito, no âmbito da mesma legislação, sendo ainda necessário que o cerne da situação de facto seja coincidente.
IV - A oposição de acórdãos – fundamento da revista excepcional – deve ser frontal e não apenas
implícita ou pressuposta.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 60/08.6TBMCD.P1.S2
Pires da Rosa (Relator)
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Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Responsabilidade bancária
Extravio de cheque
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª Instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Nos termos do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o requerente deve indicar, na sua alegação, sob
pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito.
IV - Não cumpre o referido ónus o recorrente que se limita a identificar a questão, sem fundamentar a sua relevância jurídica.
V - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
VI - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de facto assente pelas instâncias.
VII - Não reveste relevância social questão atinente à responsabilidade bancária de instituição de
crédito, em virtude de cumprimento de ordem de revogação de um cheque visado, com indicação de «extravio».
VIII - Fundamentando o recorrente a revista excepcional no disposto no art. 721.º-A, n.º 1, al. c),
do CPC, incumbe-lhe indicar, sob pena de rejeição, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, os
aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra oposição.
IX - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão fundamento com indicação de trânsito.
X - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia simples do acórdão fundamento, a qual nada atesta, quer quanto à genuinidade do texto, quer quanto ao trânsito em
julgado do mesmo.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 669/08.8TBTNV.C1.S1
Boletim anual – 2013
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Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Promessa bilateral
Prazo de prescrição
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
II - O critério relevante para a concretização dos conceitos indeterminados poder-se-á encontrar,
quer na complexidade da questão jurídica em causa, quer na capacidade de transposição da
questão para casos futuros.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de facto assente pelas instâncias.
V - Definir o termo a quo de contagem de um prazo de prescrição, nos termos e para os efeitos do
disposto nos arts. 309.º e 306.º, n.º 1, do CC, dentro de um contrato promessa bilateral (vinte
anos), decorrido o qual tem o beneficiário a faculdade de recusar o cumprimento da prestação
ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito, não é questão que revista
relevância jurídica e social.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 95/09.1TBVLF.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
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Inexiste fundamento de revista excepcional se a questão à qual o recorrente atribui relevância jurídica e social – requisitos previstos nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – não é a
questão que foi resolvida pelas instâncias e suscitou dupla conformidade das suas decisões.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 846/09.4YXLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Inexiste fundamento de revista excepcional se a questão à qual o recorrente atribui relevância jurídica e social – requisitos previstos nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – não é a
questão que foi resolvida pelas instâncias e suscitou dupla conformidade das suas decisões.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 1128/09.7 YXLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Arrendamento para habitação
Regime aplicável
Aplicação da lei no tempo
I - A revista excepcional é uma válvula de segurança do sistema apenas para os casos em que o
sistema recursivo impõe às partes que se contentem, em definitivo, com a decisão judicial
quando as duas instâncias precedentes se pronunciarem conformemente sobre a questão.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
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IV - Reveste relevância – jurídica e social – a questão de saber se o regime resultante do NRAU é
aplicável só aos contratos celebrados no âmbito deste, ou se é igualmente aplicável aos contratos celebrados anteriormente a este.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 7562/09.5TBOER.L2.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Proposta de seguro
Seguradora
Notificação
Ónus da prova
I - Verificando-se dupla conforme, só por via do disposto do mecanismo excepcional do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC, é de admitir recurso ordinário de revista.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Reveste relevância – jurídica e social – a questão do ónus da prova da notificação dos autores,
nos termos do disposto no art. 17.º, n.º 1, do DL n.º 176/95, de 26-07, pela ré seguradora, da
recusa ou da necessidade de recolher elementos essenciais à avaliação do risco, quando esta
notificação é obstativa da celebração de contrato de seguro.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 190/10.4TVPRT
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Alçada
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
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Sendo o valor da acção (€ 21 723, 61) inferior à alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível
recurso de revista, normal ou excepcional, para o STJ.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 971/10.9TBEPS.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acidente de viação
Direito de regresso
Seguradora
Nexo de causalidade
Alcoolemia
Ónus de alegação
Ónus da prova
Há contradição de julgados – fundamento de revista excepcional previsto na al. c) do n.º1 do art.
721.º-A do CPC –, se, a propósito do exercício do direito de regresso a que alude o art. 27.º,
n.º 1, al. c), do DL n.º 291/2007, de 21-08, o acórdão recorrido entendeu ser necessária a prova
do nexo de causalidade entre o estado de alcoolemia e o acidente, tal como resultava do regime anterior ao referido diploma, e o acórdão fundamento considerou ser bastante a prova da
alcoolemia.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 995/10.6TVPRT.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Expropriação
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Em processos de expropriação, a regra é a da inadmissibilidade de recurso para o STJ (art. 66.º, n.º
5, do CExp), pelo que, não sendo admissível a revista normal, igualmente está vedada a revista
excepcional.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 334/11.9TBMTS.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
União de facto
Matéria de facto
I - A revista excepcional configura-se como uma excepção ao princípio do acatamento da dupla
conforme, tendo em vista obter uma maior certeza até uniformização de jurisprudência.
II - Não obstante, tal só se justifica perante uma questão de direito de importância notória e largamente relevante ou muito controvertida.
III - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito.
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
V - Na verificação deste requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir da lide e a matéria de facto assente pelas instâncias.
VI - Não reveste relevância – jurídica e social – a questão de saber o que é de exigir numa relação
entre pessoas do mesmo sexo, uma com mais de setenta anos e outra com mais de oitenta, para
configurar uma união de facto em situação análoga à dos cônjuges, por ser questão excessivamente particularizada, ligada totalmente ao facto e às pessoas concretas que são as partes do
processo, sem dimensão jurídica e sem virtualidade de abstracção ou de generalização.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 960/11.6TJPRT.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Despacho de mero expediente
Decisão que não põe termo ao processo
I - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação proferido ao abrigo do n.º 1 ou da al.
h) do n.º 2 do art. 691.º do CPC.
II - Do acórdão da Relação que se pronuncia sobre despacho de mero expediente não cabe recurso,
normal ou excepcional, para o STJ.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 1982/11.2TBVFR-A.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Boletim anual – 2013
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Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
Ao requerente que invoca os fundamentos de revista excepcional previstos nas als. a) e b) do n.º 1
do art. 721.º-A do CPC, incumbe, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, indicar, sob
pena de rejeição, (a) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito e (b) as razões pelas quais os interesses são de particular
relevância social.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 2565/11.2TBCSC-A.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 25799/09.5YYLSB-A.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de
rejeição desta modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não bastando o seu mero acesso ou a referência àquele preceito no pórtico da alegação recursória.
III - Porém, se perfilada uma situação da alínea a) do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo
Civil, poderá haver revista-regra se o M.º Conselheiro a quem os autos venham a ser distribuídos, assim o considerar.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 2204/10.9TBTVD.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
I - Quando se invoca a contradição de julgados nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 721.º-A do Código de Processo Civil apenas deve ser indicado um único Acórdão fundamento.
II - Se o recorrente referir vários e não for inequívoco qual deles pretende que fundamente a oposição, deve entender-se sê-lo o do Supremo Tribunal de Justiça, se os restantes forem de Relações e, sendo todos do mesmo Tribunal, o mais recente.
III - Para que haja contradição de julgados é necessário, além dos requisitos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 721.º-A do Código de Processo Civil que os Acórdãos (recorrido e fundamento) abordem a mesma questão de direito em termos de sobre ela alcançarem conclusões divergentes.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 369/11.1T2AND.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
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Competência
Juiz relator
I - A dupla conformidade prevista no n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, caracterizase, apenas e só, com a confirmação pela Relação – em termos unânimes e irrestritos – do julgado pela 1.ª Instância, irrelevando diversa fundamentação, alcançada por apelo à substanciação ou por alteração, se admissível, da causa de pedir.
II - Esta é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito pois que o recurso, a ser admitido, não o será
como revista excepcional mas sim como revista regra.
III - E a verificação dessa admissibilidade compete ao Conselheiro Relator a quem o recurso venha
a ser distribuído.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 6391/11.0TBBRG.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Pedido
Condenação em objecto diverso do pedido
I - Fundando-se o recurso de revista excepcional nos requisitos previstos no art. 721.º-A, n.º 1, als.
a) e b), do CPC, deve o recorrente indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, (a) as razões
pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito e (b) os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o recorrido se encontra em oposição.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Não reveste relevância jurídica a questão processual de saber quando ocorre nulidade por condenação em quantidade superior ou em objecto diverso do pedido.
IV - Não cumpre o ónus de prova a que se refere a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o recorrente que procede à junção de uma cópia de acórdão fundamento extraída de uma revista jurídica (BMJ), sem autenticação, nem comprovação da sua correspondência com o original e sem
ser acompanhada de certificação do respectivo trânsito em julgado.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 192/09.3TBSPR.P1.S1
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Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Ónus de alegação
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - Nos termos do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o requerente deve indicar, na sua alegação, sob
pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 150/10.5TBPRG.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Tendo sido submetidos à apreciação dois recursos – um, interposto pela expropriante, outro, interposto pelas sociedades expropriadas –, não compete à formação prevista no n.º 3 do art. 721.ºA do CPC decidir da respectiva admissibilidade como revista excepcional, visto que no primeiro não há dupla conformidade e o segundo funda-se na norma prevista na al. c) do n.º 2 do
art.678.º do CPC, que prevalece sobre o disposto no n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 505/10.5TBBRG.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
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Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Nulidade do contrato
Boa fé
Resolução do negócio
Alteração das circunstâncias
Crise económica
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - Reveste relevância – jurídica e social – questão atinente a nulidade contratual por desequilíbrio
atentatório da boa fé.
V - Reveste igual relevância a questão de saber se a insuficiência económica e o desemprego supervenientes constituem motivos fundamentadores da resolução contratual por alteração das
circunstâncias.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 1117/10.9TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Simulação
Legitimidade
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
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na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito.
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
IV - A questão da legitimidade para arguir a simulação, nos termos do art. 242.º, n.º 2, do CC, não
reveste relevância, jurídica e social, fundamento da revista excepcional.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 4777/10.7TBCSC.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
Instituição Particular de Solidariedade Social
Titulares de órgãos sociais
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade
entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a
ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes.
III - Reveste relevância social a questão atinente ao regular exercício de funções de titulares de
corpos sociais de uma IPSS, cuja actuação se mostra essencial para complementar a satisfação
de necessidades sociais que ao Estado incumbe proteger.
12-09-2013
Revista excepcional n.º 2641/11.1TBOER.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Não cabe recurso de revista para o STJ, seja normal, seja excepcional, do acórdão que se pronunciou sobre decisão da 1.ª instância declaratória de incompetência, em razão da forma do processo, para conhecer da acção, por não ser esta decisão que põe termo ao processo, nem despacho
saneador que, sem lhe pôr termo, conheça do mérito da causa.
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12-09-2013
Revista excepcional n.º 458/13.8TVLSB-A.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Trânsito em julgado
I - Invocando o requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, o
recorrente deve apresentar certidão e nota de trânsito do Acórdão fundamento e deve alegar/motivar a contradição de julgados em termos de afirmar que, no domínio da legislação e
sobre a mesma questão fundamental de direito foram proferidos julgados contraditórios.
II - O Acórdão fundamento deve ter sido proferido – e ter transitado em julgado – em data anterior
ao aresto recorrido.
13-09-2013
Revista excepcional n.º 51/09.0TBMGL.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a decisão da
Relação – no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo
669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Irreleva, para tal, a diferente fundamentação adoptada pelos dois Juízos.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º- A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se debaterem sem o mínimo consenso ou se, pelo seu ineditismo, se impuser intervenção do Supremo
Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito.
13-09-2013
Revista excepcional n.º 1458/10.5TVL.SB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
Insolvência
I - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão-fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
II - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados.
III - O tribunal que admite o recurso não tem que buscar os elementos para verificar dessa condição, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
IV - Mau grado a dupla conformidade há que apurar se, a montante, não ocorre qualquer outra situação de irrecorribilidade, já que se tal acontecer nunca haverá lugar à revista excepcional não
se passando à fase do artigo 721.º-A do diploma processual.
V - Nos processos de insolvência, e tal como resulta do artigo 14.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, o recurso só é possível se o recorrente demonstrar que o Acórdão que
põe em crise está em oposição com outro de qualquer das Relações ou do Supremo Tribunal
de Justiça e não esteja conforme a jurisprudência já uniformizada.
13-09-2013
Revista excepcional n.º 1345/11.0TBFAF-C.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão-fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
II - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados.
III - O tribunal que admite o recurso não tem que buscar os elementos para verificar dessa condição, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
13-09-2013
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Revista excepcional n.º 626/12.0TBGDM.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
I - Quando se invoca a contradição de julgados nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 721.º-A do Código de Processo Civil apenas deve ser indicado um único Acórdão fundamento.
II - Se o recorrente referir vários e não for inequívoco qual deles pretende que fundamente a oposição, deve entender-se sê-lo o do Supremo Tribunal de Justiça, se os restantes forem de Relações e, sendo todos do mesmo Tribunal, o mais recente.
III - Para que haja contradição de julgados é necessário, além dos requisitos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 721.º-A do Código de Processo Civil que os Acórdãos (recorrido e fundamento) abordem a mesma questão de direito em termos de sobre ela alcançarem conclusões divergentes.
13-09-2013
Revista excepcional n.º 5547/12.3TBBRG.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Rejeição de recurso
Princípio da economia e celeridade processuais
Procedimentos cautelares
I - A competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º- A do Código de Processo
Civil tem como pressuposto uma situação de dupla conformidade tal como o n.º 3 do artigo
721.º o define.
II - Sendo as decisões das instâncias sobreponíveis e unânimes aquele Conclave delibera sobre a
admissibilidade excepcional da revista se verificar a existência de qualquer dos requisitos do
n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, que o recorrente, perante ele, invoque e
motive.
III - Porém, se mau grado a dupla conformidade, for notória a irrecorribilidade do Acórdão por
qualquer outra razão, o mesmo Colectivo pode, por razões de economia processual, rejeitar,
desde logo, o recurso, o que acontece quando em procedimento cautelar não se perfila nenhuma das excepções do artigo 387.º-A, constante do n.º 2 do artigo 678.º do Código de Processo
Civil.
13-09-2013
Revista excepcional n.º 61/13.2YHLSB-A.L1.S1
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Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
16-09-2013
Revista excepcional n.º 1667/08.7TBCBR.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Relevância jurídica
Direitos de personalidade
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente relevante o pôr em causa direitos de personalidade, como subjectivos absolutos, oponíveis “erga
omnes” e credores de protecção judicial.
II - Outrossim, tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com
complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados.
16-09-2013
Revista excepcional n.º 495/09.7TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Relevância jurídica
Direitos de personalidade
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente relevante o pôr em causa direitos de personalidade, como subjectivos absolutos, oponíveis “erga
omnes” e credores de protecção judicial.
II - Outrossim, tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com
complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados.
13-09-2013
Revista excepcional n.º 5547/12.3TBBRG.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Fundando-se o recurso de revista excepcional nas als. a) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar (i) as razões pelas quais a
apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito e (ii) os
aspectos de identidade que determinam a contradição que alegam, juntando cópia do acórdão
fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, sob pena de rejeição.
19-09-2013
Revista excepcional n.º 268/11.7T2AND.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Do acórdão recorrido que se pronuncia sobre decisão da 1.ª instância de inadmissão de meios de
prova não cabe recurso de revista para o STJ, por não pôr termo ao processo, nem configurar
despacho saneador que, sem o fazer, tenha conhecido do mérito da causa.
19-09-2013
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Revista excepcional n.º 490/10.3TYVNG-O.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Processo de jurisdição voluntária
Não admite recurso de revista para o STJ o acórdão da Relação que se pronuncia sobre decisão da
1.ª instância, proferida em processo de jurisdição voluntária, que se socorreu de critérios de
oportunidade e de conveniência, que não de estrita legalidade.
24-09-2013
Revista excepcional n.º 300089-E/2000.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Procedimentos cautelares
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Não cabe recurso para o STJ das decisões proferidas no âmbito de procedimentos cautelares, a
não ser que se verifique alguma das situações elencadas no n.º 2 do art. 678.º do CPC, o que
não é o caso.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar os aspectos de identidade que
determinam a contradição que alegam, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o
acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em
julgado, sob pena de rejeição.
24-09-2013
Revista excepcional n.º 1/13.9TBNLS-A.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
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Relevância jurídica
Investigação de paternidade
Efeitos patrimoniais
Interesses de particular relevância social
Abuso do direito
I - Nos processos de investigação da paternidade, não fora a dupla conformidade entre a decisão da
1.ª instância e a do Tribunal da Relação e o recurso de revista seria sempre admissível, como
revista-regra.
II - A questão atinente aos efeitos do reconhecimento da paternidade, cingindo-os aos efeitos pessoais e com exclusão dos patrimoniais, é uma questão nova, escasseando de tratamento na
doutrina e na jurisprudência, pelo que reveste a relevância jurídica, fundamentadora de revista
excepcional, a que alude a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
II - A questão da apreciação do abuso de direito nas acções de investigação de paternidade assume
a particular relevância social a que se refere o fundamento da revista excepcional da al. b) do
n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, em moldes que tem a virtualidade de ultrapassar o interesse egoístico dos sujeitos processuais e a dimensão inter partes, revestindo contornos de abrangência
comunitária.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 905/08.0TBALB.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Insolvência
I - Ao recorrente que, como fundamento da revista excepcional, invoca a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados –, incumbe, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo,
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição que alegam, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição.
II - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do acórdão invocado como fundamento, extraída da base de dados da DGSI.
III - Em processo de insolvência, resulta do art. 14.º do CIRE, que só é admissível recurso de revista para o STJ nos casos em que o acórdão recorrido colidir com outro do STJ ou da Relação,
sobre a mesma questão fundamental de direito e no domínio da mesma legislação, não relevando os fundamentos da revista excepcional previstos nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A
do CPC.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 6132/08.0TBBRG-E.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
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Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Insolvência
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - Harmonizando o disposto no art. 14.º do CIRE e no art.721.º, n.º 3, do CPC, temos que: (i) se
não há dupla conforme, a revista normal é admissível para o STJ apenas com fundamento em
oposição de acórdãos; (ii) se há dupla conforme, e a revista normal não é admissível, pode sêlo a revista excepcional com base, necessariamente, na oposição de acórdãos, que é condição
da respectiva admissibilidade, sem prejuízo de também poder estar em causa algum relevante
interesse social ou uma necessidade de apreciação para melhor aplicação do direito.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 3/09.0TBFUN-H.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Meios de prova
I - Para que, em tese, seja admissível revista excepcional, necessário é que, à partida, a porta da
revista normal esteja aberta, apenas se fechando pela verificação de uma situação de dupla
conforme.
II - Assim, necessário se torna que a decisão recorrida se integre na previsão do n.º 1 ou da al. h) do
n.º 2 do art. 691.º do CPC, isto é, ponha termo ao processo ou, não pondo termo ao processo,
decida, no despacho saneador, do mérito da causa.
III - Não integra nenhuma dessas previsões o despacho que se reporta à admissão/não admissão dos
requerimentos de prova apresentados pelas partes.
26-09-2013
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Revista excepcional n.º 49/11.8TVLSB-B.L1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Ao recorrente que, como fundamento da revista excepcional, invoca a al. c) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC – contradição de julgados –, incumbe, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo,
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição que alegam, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição.
II - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do acórdão invocado como fundamento, extraída da base de dados do ITIJ.
III - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um importante e detalhado exercício de exegese, cujo quadro legal suscite dúvidas profundas
na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que gere com probabilidade soluções divergentes (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
IV - A questão interessante subsumível ao fundamento referido em III é necessariamente a questão
objecto de dupla conformidade decisória por parte da 1.ª instância e da Relação.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 540/12.9YRLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Processo de jurisdição voluntária
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
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II - Não admite recurso de revista para o STJ o acórdão da Relação que se pronuncia sobre decisão
da 1.ª instância, proferida em processo de jurisdição voluntária, que se socorreu de critérios de
oportunidade e de conveniência, que não de estrita legalidade.
III - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
IV - Fundando-se a revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar, nos termos da al. a) do n.º 2 do mesmo preceito legal, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 625/04.5TMSTB-J.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe
ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição que alegam, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o
acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em
julgado, sob pena de rejeição.
II - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do invocado acórdão fundamento, extraída de sítio informático e sem certificação do respectivo trânsito em julgado.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 33822/7T2SNT.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Interpretação da lei
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

161

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC)
III - Fundando-se a revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar, nos termos da al. a) do n.º 2 do mesmo preceito legal, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
IV - Não reveste relevância jurídica, fundamentadora da revista excepcional, a questão atinente à
interpretação do disposto nos arts. 1678.º, n.º 3, 1682.º-A, n.º 1, al. a), e 1724.º, al. b), todos do
CC, ou à determinação dos poderes das Comissões Arbitrais Municipais.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 3490/08.0TBBCL-D.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
Dominialidade
Relações de vizinhança
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
III - Assume particular relevância social as questões atinentes a problemas de dominialidade pública de um caminho que se podem reflectir em conflitos entre vizinhos e/ou outros elementos da
comunidade.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 6662/09.6TBVFR.P1.S2
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Relevância jurídica
Matéria de facto
Meios de prova
Presunções judiciais
Poderes do Supremo Tribunal de Justiça
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar os aspectos de identidade que
determinam a contradição que alegam, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o
acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em
julgado, sob pena de rejeição.
III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do invocado acórdão
fundamento, extraída de sítio informático, sem comprovação da sua correspondência com o
original e sem certificação do respectivo trânsito em julgado.
IV - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC)
V - Fundando-se a revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar, nos termos da al. a) do n.º 2 do mesmo preceito legal, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição.
VI - Assume relevância jurídica, fundamentadora da revista excepcional, a questão atinente à possibilidade de recurso a presunções judiciais para concluir pela existência de factos que não tenham sido considerados provados, apenas com base nos meios de prova arrolados e utilizados,
o que não está excluído da sindicância do STJ, que pode averiguar se o recurso a tais presunções obedeceu ao disposto nos arts. 349.º e 351.º do CC.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 146/11.0TCGMR.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
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Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar os aspectos de identidade que
determinam a contradição que alegam, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o
acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em
julgado, sob pena de rejeição.
III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do invocado acórdão
fundamento, extraída de sítio informático, sem comprovação da sua correspondência com o
original e sem certificação do respectivo trânsito em julgado.
26-09-2013
Revista excepcional n.º 436/12.4TBCBR-A.C1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa

Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Se a Relação alterou o julgado na 1.ª instância, e, portanto, não a confirmou em termos irrestritos, não há dupla conforme.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 178/08.5TBPTM.E3.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
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Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - Ao recorrente que invoca a al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de julgados –,
como fundamento de revista excepcional, incumbe o ónus de juntar cópia do acórdão fundamento, que garanta a correspondência com o original, com certificação do respectivo trânsito
em julgado, sob pena de rejeição do recurso.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 1670/08.7TBCBR.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Se a Relação alterou o julgado na 1.ª instância, e, portanto, não a confirmou em termos irrestritos, não há dupla conforme.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 3307/08.5TBVCT-M.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Acidente de viação
Direito de regresso
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Seguradora
Nexo de causalidade
Condução sem habilitação legal
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional previsto na al. a) do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC – tem sido entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina e cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para sedimentação futura.
III - Só há relevância jurídica – para efeitos de melhor aplicação do direito – quando se trate de
uma questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para
quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão (enquanto expectativa da provável interpretação com que poderão contar), quer para as instâncias por forma a
se obter uma melhor aplicação do direito.
IV - Pese embora possa revestir alguma controvérsia a questão de saber se é de exigir a prova do
nexo de causalidade entre a falta de habilitação legal para conduzir e a ocorrência do acidente
para actuar o direito de regresso da seguradora, a mesma não assume a relevância necessária
do ponto de vista da aplicação do direito, nos termos referidos em II e III.
V - Estão em causa interesses de particular relevância social – fundamento de revista excepcional
previsto na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – em questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores sócio-culturais, inquietantes implicações
políticas que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade,
quer na formulação legal, quer na aplicação casuística.
VI - Sendo a questão suscitada reconduzida ao caso concreto, não se descortinando na mesma
qualquer interesse comunitário que ultrapasse a dimensão inter partes, não se verifica a relevância social referida em V.
VII - Se o recorrente funda o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC – contradição de julgados –, incumbe-lhe o ónus de provar que o acórdão – da Relação
ou do STJ – em contradição existe e que transitou, visto que o trânsito em julgado não se presume.
VIII - Tal prova só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição do recurso.
IX - Há contradição de julgados se ambos os acórdãos – recorrido e fundamento – decidiram diversamente a questão de saber se, para exercitar o direito de regresso, incumbe à seguradora o
ónus da prova do nexo de causalidade adequada entre a falta de habilitação legal de condução
e o acidente.
X - Trata-se de contradição subsumível ao requisito da al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, ainda
que um e outro acórdão hajam sido proferidos no domínio de legislação diversa, certo que a
redacção, no essencial da questão, se manteve idêntica.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 21/09.8TBMCN.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Aplicação da lei no tempo
Rejeição de recurso
Extemporaneidade
I - Decorre da disposição transitória do art. 7.º da Lei n.º 41/2013, de 26-06, que, da substantividade dos pressupostos de admissibilidade do recurso – onde se insere a revista excepcional –,
trata a lei em vigor ao tempo em que o acórdão recorrido foi proferido; e que do acórdão proferido em sede de recurso, após 01-09-2013, trata o NCPC, pelo que aquele, em conformidade
com o art. 672.º, n.º 4, deste diploma legal, terá que ser sumariamente fundamentado.
II - Se o recorrente funda o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC
– contradição de julgados –, incumbe-lhe o ónus de provar que o acórdão – da Relação ou do
STJ – em contradição existe e que transitou, visto que o trânsito em julgado não se presume.
III - Tal prova só por certidão pode fazer-se, devendo a respectiva junção ocorrer com o requerimento de interposição do recurso, sob pena de rejeição do mesmo.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 707/09.7TBPVZ.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Abuso do direito
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional previsto na al. a) do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC – tem sido entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina e cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para sedimentação futura.
III - Só há relevância jurídica – para efeitos de melhor aplicação do direito – quando se trate de
uma questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para
quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão (enquanto expectativa da provável interpretação com que poderão contar), quer para as instâncias por forma a
se obter uma melhor aplicação do direito.
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IV - Não configurando o abuso do direito uma questão em si mesma, mas, antes, um instituto, não
pode o mesmo relevar para efeitos de preenchimento da previsão da al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 102/10.5TBMDR.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Investigação de maternidade
Prazo de propositura da acção
Prazo de caducidade
Constitucionalidade
Direito a identidade pessoal
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Subsume-se aos pressupostos das als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, a questão atinente
à (in)constitucionalidade do prazo de caducidade de instauração da acção de investigação de
maternidade previsto na Lei n.º 14/2009, de 01-04, certo que tal questão tem sido objecto de
decisões divergentes por parte deste STJ e que se coloca no domínio das relações pessoais e
familiares, pertinente com o direito à identidade pessoal e à tranquilidade pessoal e familiar.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 155/12.1TBVLC-A.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
Nulidade de acórdão
I - Se a decisão de mérito só não admite a revista regra por a Relação ter confirmando, unânime e
irrestritamente, o julgado pela 1.ª instância, cumpre ao Colectivo a que se refere o n.º 3 do arBoletim anual – 2013
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tigo 721.º-A do Código de Processo Civil aquilatar da verificação de qualquer dos requisitos
do n.º 1 deste preceito (desde que a sua verificação seja invocada/motivada pelo recorrente)
em termos de admitir revista excepcional.
II - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
IV - Se o impetrante invocou também uma nulidade do artigo 668.º do Código de Processo Civil, e
o fez na alegação de recurso, ao abrigo do n.º 4 do preceito, mas aquele não é admitido, o processo já não volta à Relação apenas para conhecer do vício de limite.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 3395/08.4TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a Relação –
no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Irreleva, para tal, a diferente fundamentação adoptada pelos dois Juízos.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se debaterem sem o mínimo consenso ou se, pelo seu ineditismo, se impuser intervenção do Supremo
Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 228/11.8TVLSB.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Princípio da economia e celeridade processuais
Rejeição de recurso
Processo de jurisdição voluntária
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I - É pressuposto primeiro da revista excepcional que a Relação tenha confirmado – ainda que por
diferentes razões de direito – sem voto de vencido (embora com declaração de voto a traduzirse, a final, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª instância.
II - A competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil
tem como pressuposto uma situação de dupla conformidade tal como o n.º 3 do artigo 721.º o
define.
III - Porém, mau grado, inexistir a dupla conformidade, mas for notória a irrecorribilidade do
Acórdão por qualquer outra razão, o mesmo Colectivo pode, por razões de economia processual, e de acatamento do princípio do artigo 137.º do Código de Processo Civil, rejeitar, desde
logo, o recurso.
IV - Nos processos de jurisdição voluntária só é admissível o recurso para o Supremo Tribunal de
Justiça quanto aos aspectos vinculados – de aplicação da lei estrita ou dos pressupostos legais
que condicionaram a decisão – que não quanto à oportunidade ou conveniência dos critérios
que a enformaram.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 2753/11.1TBGMR.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - A revista excepcional de acórdão da Relação só é admissível se a revista normal o for e apenas
deixe de o ser por força da situação de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do
art. 721.º do CPC.
II - Sendo inadmissível a revista normal do acórdão da Relação que, no processo de expropriação,
fixou o valor da indemnização devida (cf. art. 66.º, n.º 5, do CExp), por motivo distinto da dupla conforme, também é inadmissível a revista excepcional.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 354/08.0TBPVZ.P1-A.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Nulidade de acórdão
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

170

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Omissão de pronúncia
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não reveste as referidas relevâncias – jurídica e social – a questão, que é de natureza processual, de saber se a falta de pronúncia sobre alegações de recurso constitui fundamento de nulidade, nos termos do art. 668.º, n.º 1, al. d), do CPC, ou se tal omissão se enquadra na excepção
prevista no art. 660.º, n.º 2, do mesmo diploma legal.
V - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
VI - Não cumpre o ónus de prova a que se refere a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o recorrente que procede à junção de uma cópia de acórdão fundamento extraída de sítio informático,
sem certificação do respectivo trânsito em julgado.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 2150/08.6TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Não há dupla conforme no caso de diferentes decisões quanto a alguns pedidos, já que o acórdão recorrido tem de ser apreciado no seu todo decisório final, pelo que se torna inadmissível
a revista excepcional.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 150/10.5TVPRT.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
Arresto
Procedimentos cautelares
Caducidade
Há contradição de julgados, se o acórdão recorrido decidiu que o arresto decretado não caducou,
por ser dependente de uma causa que tenha por fundamento o direito acautelado, num sentido
material, que não processual, inexistindo obrigatoriedade de ser tramitado por apenso; e o
acórdão fundamento entendeu que a tutela cautelar encontra o seu cerne na relação funcional
com a acção principal – a acção de impugnação pauliana –, que se traduz na instrumentalidade
e no seu carácter provisório, do que decorre que deveria ter sido intentado por apenso a essa
acção.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 459/10.8TBPVL-D.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Rejeição de recurso
Matéria de facto
Despacho de aperfeiçoamento
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Não reveste relevância jurídica a questão, que é de natureza processual, de saber se a rejeição
do recurso sobre a matéria de facto deve ou não ser precedida de um despacho de convite ao
aperfeiçoamento.
IV - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
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acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
V - Não há contradição de julgados se o acórdão fundamento sustenta a aplicabilidade do art. 685.ºA, n.º 3, do CPC e o acórdão recorrido entende que a hipótese dos autos é, diversamente, subsumível ao disposto no art. 685.º-B, do mesmo diploma legal.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 1074/10.1TVPRT.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, nos termos da al. a) do n.º 2 do mesmo preceito legal, indicar as razões pelas quais a
apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sob pena
de rejeição.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 761/12.4TBEPTS-A.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Interpretação da declaração negocial
Cláusula contratual geral
Banco
Contrato de adesão
Contrato de depósito
Compensação de créditos
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Conta solidária
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade, unânime e irrestrita entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, passa a
revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
V - Revestem as referidas relevâncias – jurídica e social – as questões atinentes à interpretação,
alcance e validade de cláusula contratual inserta em contrato bancário, respeitante ao modo de
repartição do risco/responsabilidade pela utilização dos serviços de “Banca à distância” entre
os bancos e os clientes a quem facultam esses serviços e à assunção de consequências financeiras no caso de ocorrência de “anomalias técnicas”; bem como à validade de cláusula contratual inserta em contrato de depósito bancário – um contrato de adesão – que permite ao banco
credor do cliente por dívida vencida reter e utilizar, para seu reembolso, todos e quaisquer
fundos existentes em conta, independentemente da verificação dos requisitos da compensação
legal e de tal conta ser solidária, sendo o banco credor de apenas um dos titulares.
03-10-2013
Revista excepcional n.º 2747/12.0TJLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Insolvência
Exoneração do passivo restante
Indeferimento liminar
Decisão que não põe termo ao processo
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I - A intervenção do Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil pressupõe
coincidência unânime e irrestrita (excepto quanto à fundamentação) do sucessivamente julgado pela 1.ª instância e pela Relação.
II - Quem pretende interpor revista excepcional, nos termos do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil deve alegar e demonstrar algum dos requisitos elencados nas alíneas a), b) e c) do
n.º 1 daquele preceito, sendo que a decisão seria normalmente recorrível não fora aquela concordância de julgados.
III - Se a lei só admite revista-normal para o Supremo Tribunal nas situações elencadas no n.º 1 do
artigo 721.º do Código de Processo Civil tal recurso não será possível da decisão que indefere
liminarmente o pedido de exoneração do passivo formulado ao abrigo do artigo 235.º do
CIRE.
IV - É que esta decisão não põe termo ao processo de insolvência nem constitui despacho saneador
a conhecer o mérito da causa mas apenas faz terminar um incidente do mesmo.
V - Não sendo possível revista-regra não o será a revista excepcional, salvo se aquela impossibilidade for apenas consequência da situação prevista no n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil.
04-10-2013
Revista excepcional n.º 267/12.1TJPRT-D.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Apreciação da prova
Acidente de viação
Alcoolemia
Nexo de causalidade
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não reveste as referidas relevâncias – jurídica e social – a questão que se prende com a formação da convicção do julgador sobre a verificação de nexo de causalidade entre a apresentação
de uma taxa de alcoolemia superior ao legalmente admissível e a produção do acidente de viação, que vitimou o peão, ele próprio alcoolizado.
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04-10-2013
Revista excepcional n.º 1223/09.2TBESP.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
III - Não cumpre o ónus de prova a que se refere a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o recorrente que procede à junção de uma cópia de acórdão fundamento extraída de sítio informático,
sem autenticação nem comprovação da sua correspondência com o original e sem certificação
do respectivo trânsito em julgado.
04-10-2013
Revista excepcional n.º 1277/11.1T2AVR.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Competência material
Foro comum
Tribunal Tributário
Tribunal dos Conflitos
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Caso a revista normal não seja admissível, ainda que por motivo distinto da dupla conforme,
igualmente não o será a revista excepcional.
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III - Tendo o acórdão recorrido decidido julgar incompetentes os tribunais comuns para a causa e
competentes os tribunais fiscais, nos termos do art. 107.º, n.º 2, do CPC, não é admissível recurso para o STJ, porquanto o recurso destinado a fixar o tribunal competente deve ser interposto para o Tribunal dos Conflitos.
10-10-2013
Revista excepcional n.º 6421/09.6TBSTB.E1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Se o recorrente funda o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC
– questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito –, incumbe-lhe o ónus de indicar as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária – não apenas necessária – para uma melhor aplicação
do direito, sob pena de rejeição.
10-10-2013
Revista excepcional n.º 7423/11.8YYPRT-A.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado.
II - Tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou,
finalmente, por estarem em causa conceitos indeterminados.
10-10-2013
Revista excepcional n.º 214594/11.9YIPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Insolvência
Declaração de insolvência
Administrador de insolvência
Arrendamento para comércio ou indústria
Denúncia
Renda
Crédito
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Revestem as referidas relevâncias – jurídica e social – a questão que se prende, no essencial,
com a interpretação a dar ao disposto no art. 51.º, n.º 1, al. f), do CIRE, conjugado com o preceituado nos arts.47.º, n.º 1, e 108.º, n.º 3, do mesmo diploma legal, a fim de aquilatar se as
rendas vencidas desde a data da declaração de insolvência e até à denúncia do contrato de arrendamento pelo administrador da insolvência constituem dívidas da massa ou, diversamente,
constituem um crédito sobre a insolvente.
11-10-2013
Revista excepcional n.º 208/10.0TBTVD-AX.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Alçada
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - Se a Relação não confirmou, tal qual, o julgado pela 1.ª instância, antes o alterando/revogando,
inexiste a dupla conformidade.
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II - Esta é o pressuposto atributivo da competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo
721.º-A do Código de Processo Civil, já que sem dupla conformidade não há que buscar qualquer dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito pois que o recurso, a ser admitido não o será
como revista excepcional mas sim como revista-regra.
III - Se o valor da causa é inferior à alçada da Relação (30 000,00 euros – artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 303/2007, de 24 de Agosto, que altera o artigo 24.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais – Lei n.º 3/99, de13 de Janeiro) não é admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
15-10-2013
Revista excepcional n.º 131/12.4TJPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil é pressuposto da competência deste Colectivo/formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta
modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A, não havendo lugar a convite para, nessa parte, aperfeiçoar a alegação.
III - A dupla conformidade caracteriza-se, apenas e só, com a confirmação pela Relação – em termos unânimes e irrestritos – do julgado pela 1.ª instância, irrelevando diversa fundamentação,
alcançada por apelo à substanciação ou por alteração, se admissível, da causa de pedir.
IV - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se debaterem ou se, pelo seu ineditismo, se impuser a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça.
V - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil – estar em causa interesse de particular relevância social – tem de ser alegado e motivado pelo recorrente que
procurará convencer o Tribunal da sua indiciação.
VI - Tratando-se de conceito muito indeterminado a sua densificação será feita casuisticamente, na
ponderação de um enquadramento conceptual exemplificativo para o qual, além do mais, releva a repercussão (em situação limite, o alarme) a larga controvérsia, por conexão com inquietantes valores sócio culturais, perturbadoras implicações políticas ou outras situações que
questionem a eficácia ou credibilidade do direito.
16-10-2013
Revista excepcional n.º 145/09.1TBLGS.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Princípio da economia e celeridade processuais
Rejeição de recurso
Procedimentos cautelares
I - A competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil tem como pressuposto uma situação de dupla conformidade tal como o n.º 3 do artigo
721.º o define.
II - Sendo as decisões das instâncias sobreponíveis e unânimes aquele Conclave delibera sobre a
admissibilidade excepcional da revista se verificar a existência de qualquer dos requisitos do
n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, que o recorrente, perante ele, invoque e
motive.
III - Porém, se mau grado a dupla conformidade, for notória a irrecorribilidade do Acórdão por
qualquer outra razão, o mesmo Colectivo pode, por razões de economia processual, rejeitar,
desde logo, o recurso, o que só não acontece quando em procedimento cautelar se perfila alguma das excepções ao artigo 387.º-A, constantes do n.º 2 do artigo 678.º, ambos do Código
de Processo Civil.
16-10-2013
Revista excepcional n.º 2772/10.5TBGMR-P.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC,
incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar (i) as razões pelas quais a
apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito e (ii) os
interesses de particular relevância social, sob pena de rejeição.
17-10-2013
Revista excepcional n.º 3053/06.4TBGMR-L.G1.S1
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Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Alçada
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - Se não for admissível revista normal, por motivo distinto da dupla conforme, igualmente não o
será a revista excepcional.
II - Sendo o valor da execução (€ 2 512, 95) inferior à alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível recurso para o STJ.
III - A admissibilidade de recurso de apelação e de revista, consagrada nos arts. 922.º-B e 922.º-C
do CPC, aditados pelo DL n.º 303/2007, de 24-08, supõe que tais recursos sejam admissíveis
nos termos gerais do art. 678.º, n.º 1, do referido diploma processual.
17-10-2013
Revista excepcional n.º 638/11.0TBMTJ-A.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Prova pericial
Do acórdão que confirmou a decisão proferida na 1.ª instância, atinente à produção de prova pericial – a qual não põe termo o processo, nem configura despacho saneador decisor do mérito –,
não é admissível recurso de revista para o STJ seja normal, seja excepcional, nos termos do
disposto nos arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 1, e n.º 2, al. h), todos do CPC.
18-10-2013
Revista excepcional n.º 313/08.3TBGDM.1.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
Confissão
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Documento autêntico
Prova plena
Prova testemunhal
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Há contradição de julgados se no acórdão recorrido se entendeu ser admissível a produção de
prova testemunhal destinada a aferir da existência de vício (de vontade, falsidade ou nulidade),
não arguido, na confissão do autor e em dois acórdãos fundamento, deste STJ, se decidiu pela
inadmissibilidade de tal, pois que se trata de confissão extrajudicial em documento autêntico,
que goza de força probatória plena contra o confitente, nos termos das disposições conjugadas
dos artigos 355.º, n.ºs 1 e 4, e 358.º, n.º 2, ambos do CC.
18-10-2013
Revista excepcional n.º 32790/09.0T2SNT.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Direito de propriedade
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não reveste as referidas relevâncias – jurídica e social – questão que se prende com a aquisição do direito de propriedade privada.
18-10-2013
Revista excepcional n.º 578/10.0TBBGC.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
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Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Indeferimento
Junção de documento
Do acórdão que confirmou a decisão proferida na 1.ª instância – de indeferimento da junção de um
documento –, a qual não põe termo o processo, nem configura despacho saneador decisor do
mérito, não é admissível recurso de revista para o STJ seja normal, seja excepcional, nos termos do disposto nos arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 1, e n.º 2, al. h), todos do CPC.
18-10-2013
Revista excepcional n.º 3430/11.9TVLSB-A.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Distribuição
Juiz relator
Qualificação jurídica
I - O “distinguo” entre revista-regra e revista excepcional está apenas em que esta tem como objecto um Acórdão logrado em sede de dupla conformidade, ou seja, a confirmar unânime e irrestritamente o julgado pela 1.ª Instância.
II - Então, compete a este Colectivo deliberar sobre a sua admissibilidade após verificar a existência de um (ou mais) dos requisitos elencados no n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo
Civil, que o impetrante deve alegar/motivar.
III - Não ocorrendo dupla conformidade e sendo interposta revista serão os autos distribuídos como
revista-regra, cumprindo ao M.º Conselheiro Relator decidir sobre a sua admissão.
IV - Desde que manifeste a vontade de recorrer, irreleva o “nomen iuris” que o impetrante dá ao
recurso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do
Acórdão impugnado.
21-10-2013
Revista excepcional n.º 1516/09.9TJNF.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
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Decisão que não põe termo ao processo
Incidentes da instância
I - A revista excepcional só é de admitir quando a revista regra o não é apenas por estar presente
uma situação de dupla conformidade, nos termos definidos no n.º 3 do art. 721.º do CPC.
II - Se, porém, a revista não seria de admitir independentemente daquela coincidência de julgados,
nunca o será pela via excepcional.
III - Só há revista regra das decisões que ponham termo ao processo e do despacho saneador que,
sem lhe pôr fim conheça do mérito da causa, nos termos do n.º 1 do art. 721.º do CPC, o que
não é o caso por se tratar de mero incidente da instância.
23-10-2013
Revista excepcional n.º 2362/09.5TBPTM-A.E1-A.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Insolvência
I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direito” é aberto, devendo ser casuisticamente densificado.
II - Tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com complexidade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou
finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados.
III - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
Acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
IV - Tratando-se de processo de insolvência a mesma regra é aplicável para cumprimento do artigo
14.º, “in fine”, do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, cujo recurso não poderá
ser conhecido sem a satisfação desse ónus.
23-10-2013
Revista excepcional n.º 247/10.1TCFUN.L2.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Reclamação para a conferência
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I - Só há lugar a revista excepcional quando se verifica qualquer um dos requisitos do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC, tendo, a montante, como pressuposto da competência do colectivo a que se
refere o n.º 3 do mesmo preceito legal, a dupla conformidade de decisões reportada no n.º 3 do
art. 721.º do mesmo código.
II - Inexiste dupla conforme se, na sequência da reclamação a que alude o art. 688.º da lei processual civil, foi mantida a decisão da 1.ª instância que não admitiu o recurso interposto.
23-10-2013
Revista excepcional n.º 409185/10.1YIPRT-A.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Habilitação de herdeiros
Incidentes da instância
Do acórdão da Relação proferido ao abrigo da al. j) do n.º 2 do art. 691.º do CPC – pronunciandose sobre decisão da 1.ª instância, que julgou procedente incidente de habilitação de herdeiros –
, não cabe recurso de revista normal, como decorre do art. 721.º, n.º 1, do referido diploma legal, pelo que, do mesmo modo, não admite revista excepcional.
24-10-2013
Revista excepcional n.º 345/09.4TBBRG-A.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
Fundando-se o recurso de revista excepcional nos pressupostos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC,
incumbe ao recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, indicar (i) as razões pelas quais a
apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito; ii) as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social e (iii) os aspectos de identidade que determinam a contradição que alegam, juntando cópia do acórdão fundamento com o
qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, sob pena de rejeição.
24-10-2013
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Revista excepcional n.º 2168/09.1TBSTR-B.E1-A.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Nulidade
Citação
Do acórdão da Relação que se pronuncia sobre decisão da 1.ª instância de indeferimento de nulidade de citação, não cabe recurso de revista normal para o STJ, como decorre dos arts. 721.º, n.º
1, e 691.º, n.º 1, e n.º 2, al. h), do CPC, pelo que, do mesmo modo, não admite revista excepcional.
24-10-2013
Revista excepcional n.º 4527/10.8TBCSC-B.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Acidente de viação
Culpa da vítima
Danos reflexos
Direito à indemnização
Seguro automóvel
A questão atinente à ressarcibilidade, no âmbito do contrato de seguro de responsabilidade civil
obrigatório, dos danos não patrimoniais sofridos pelas pessoas designadas no n.º 2 do art. 496.º
do CC, resultantes do falecimento do segurado, sobre quem recai a culpa na produção do acidente, assume as relevâncias – jurídica e social –, fundamentadoras de revista excepcional,
previstas, respectivamente, nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
24-10-2013
Revista excepcional n.º 368/12.6TBTND.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
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Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Matéria de facto
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
III - Tendo o recorrente indicado como fundamento acórdãos provenientes de instâncias distintas,
há que atender ao acórdão emanado da instância superior, por ser de presumir que a solução da
questão suscitada foi analisada com maior profundidade.
IV - A oposição de julgados, fundamentadora de revista excepcional, exige a coincidência, no essencial, da situação de facto considerada assente por ambos os acórdãos recorrido e fundamento.
25-10-2013
Revista excepcional n.º 8601/08.2TBBRG-A.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Responsabilidade bancária
Depósito bancário
Internet
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
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IV - Revestem as referidas relevâncias – jurídica e social – as questões que se prendem, no essencial, com a determinação do regime jurídico do contrato designado por homebanking, celebrado
entre um banco e um cliente, bem como com a eventual responsabilidade bancária em virtude
de acesso on line fraudulento a depósitos bancários.
25-10-2013
Revista excepcional n.º 6479/09.8TBBRG.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Negócio jurídico
Nulidade
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Não reveste relevância jurídica, fundamentadora de revista excepcional, questão atinente à
determinação das consequências jurídicas da declaração de nulidade de um negócio jurídico.
25-10-2013
Revista excepcional n.º 1934/10.0TBFLG.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Seguro de créditos
Contrato de adesão
Cláusula contratual geral
Caducidade
Prazo de caducidade
Prazo de propositura da acção
Dever de informação
Ónus da prova
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I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não reveste as referidas relevâncias – jurídica e social – questão que se prende com a caducidade do direito de acção, em especial com a determinação das consequências da falta de prova
da informação e comunicação por parte da seguradora ao aderente da cláusula contratual geral
respeitante à referida caducidade, aquando da celebração de contrato de seguro de crédito.
25-10-2013
Revista excepcional n.º 1221/11.6TBMAI.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
II - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
III - Há contradição de julgados quando, no domínio da mesma legislação, o Acórdão recorrido
tenha pontos de identidade que estejam em contradição com outro, já transitado em julgado, de
qualquer Relação ou do Supremo Tribunal de Justiça, sem que aqui se tenha uniformizado jurisprudência.
28-10-2013
Revista excepcional n.º 399/10.0TCGMR.G2.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excepcional, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, basta que a Relação –
no sentido de segmento decisório, por com o alcance da alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º daquele diploma – coincida com a da 1.ª instância, e tenha sido tirada por unanimidade.
II - Embora invocados todos os requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, a
presença de um deles basta para admitir a revista excepcional sendo desnecessário passar ao
conhecimento dos restantes.
III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica
quando a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício
exegético para a sua apreciação, não só por a doutrina, ou a jurisprudência, sobre ela se debaterem ou se, pelo seu ineditismo, se impuser intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, tudo
para lograr uma melhor aplicação do direito.
28-10-2013
Revista excepcional n.º 8034/10.0TBMTS.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Princípio da economia e celeridade processuais
Rejeição de recurso
Processo de jurisdição voluntária
I - É pressuposto primeiro da revista excepcional que a Relação tenha confirmado – ainda que por
diferentes razões de direito – sem voto de vencido (embora com declaração de voto a traduzirse, a final, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª instância.
II - A competência do Colectivo a que se refere o n.º 3 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil
tem como pressuposto uma situação de dupla conformidade tal como o n.º 3 do artigo 721.º o
define.
III - Porém, mau grado, inexistir a dupla conformidade, mas for notória a irrecorribilidade do
Acórdão por qualquer outra razão, o mesmo Colectivo pode, por razões de economia processual, e de acatamento do princípio do artigo 137.º do Código de Processo Civil, rejeitar, desde
logo, o recurso.
IV - Nos processos de jurisdição voluntária só é admissível o recurso para o Supremo Tribunal de
Justiça quanto aos aspectos vinculados – de aplicação da lei estrita ou dos pressupostos legais
que condicionaram a decisão – que não quanto à oportunidade ou conveniência dos critérios
que a enformaram.
28-10-2013
Revista excepcional n.º 116/12.0T6AVR.C1.S1
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Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Este Colectivo não pode sindicar da bondade intrínseca (por ausência de erro de julgamento) da
deliberação recorrida, papel da Conferência julgadora se a revista excepcional for admitida.
II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de
Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito.
III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação de preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
28-10-2013
Revista excepcional n.º 359/12.7TVPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Alçada
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC compete, em exclusivo, a verificação dos
pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito legal, desde que a revista normal seja admissível e apenas não tenha lugar em virtude de situação de dupla conformidade, tal como
vem definida no n.º 3 do art. 721.º do referido diploma processual.
II - Se não cabe revista normal, de igual modo não é admissível revista excepcional.
III - Sendo o valor da acção (€ 19 500) inferior à alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível
recurso de revista para o STJ, seja normal, seja excepcional.
IV - Inexistindo dupla conforme – o Acórdão da Relação julgou parcialmente procedente a apelação do réu – não é admissível recurso de revista excepcional.
29-10-2013
Revista excepcional n.º 1012/08.1TBMTJ.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
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Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Citação
Formalidades
I - Para que, em tese, seja admissível revista excepcional, necessário é que, à partida, a porta da
revista normal esteja aberta, apenas se fechando pela verificação de uma situação de dupla
conforme.
II - Assim, necessário se torna que a decisão recorrida se integre na previsão do n.º 1 ou da al. h) do
n.º 2 do art. 691.º do CPC, isto é, que ponha termo ao processo ou, não o fazendo, decida, no
despacho saneador, do mérito da causa.
III - Não integra nenhuma destas previsões a decisão que recai sobre um requerimento, de alguns
réus, em que se pede a repetição da citação de um outro réu, por inobservância dos formalismos constantes do art. 241.º do CPC.
29-10-2013
Revista excepcional n.º 2026/11.0TBALM-L1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Matéria de facto
Poderes do Supremo Tribunal de Justiça
I - A formulação normativa do fundamento de revista excepcional previsto na al. a) do n.º 1 do art.
721.º-A do CPC não permite a integração de meras discordâncias quanto ao decidido pela Relação, quanto à aplicação do direito à matéria de facto considerada assente.
II - Ao invés, terá o recorrente de localizar uma questão jurídica, dotada de pragmatismo e abstracção, com relevância avaliada em termos de ineditismo ou amplo debate, susceptível de ser
transponível para outras situações, e cuja apreciação se imponha ao julgador em termos de necessidade.
III - Não cumpre essa exigência de alegação, o recorrente que não formula qualquer questão jurídica e limita a argumentação à apreciação da matéria de facto, a qual nem sequer está no âmbito
dos poderes de cognição do STJ.
29-10-2013
Revista excepcional n.º 224967/11.1YIPRT.L1-A.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Confissão
Força probatória
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - Não reveste a referida relevância jurídica questão que se prende com a modalidade, forma e
força probatória da confissão, à luz do disposto nos arts. 352.º, 355.º, n.º s 1, e 2, 356.º e 358.º,
todos do CC.
IV - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
V - Não cumpre o referido ónus de prova, o recorrente que se limita a juntar uma cópia do acórdão
que invoca como fundamento, extraída de sítio informático, sem comprovação do seu teor e da
respectiva correspondência com o original e sem ser acompanhada de certificação do respectivo trânsito em julgado.
31-10-2013
Revista excepcional n.º 3182/11.2TBSTS.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
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I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando, com a alegação, cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição,
bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.ºA, n.º 2, al. c), do CPC).
III - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que se limita a juntar, com a alegação,
uma cópia do acórdão que invoca como fundamento, extraída de sítio informático, sem comprovação do seu teor e da respectiva correspondência com o original e sem ser acompanhada
de certificação do respectivo trânsito em julgado, sendo extemporânea a junção, dessa mesma
certidão, em momento ulterior.
IV - Não há oposição de julgados se, a propósito da celebração do contrato de seguro, o acórdão
fundamento trata de questão atinente ao incumprimento por parte da seguradora quanto à
omissão de informações por parte do segurado e o acórdão recorrido de declarações contrárias
à verdade, mas inequívocas, que não eram de molde a suscitar dúvidas que obrigassem a seguradora à respectiva comprovação.
01-11-2013
Revista excepcional n.º 721/09.2TBPRG.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Tribunal da Relação
Supremo Tribunal de Justiça
I - Fundando-se o recurso em conflito de jurisprudência, deve o recorrente indicar um e apenas um
acórdão fundamento.
II - Sendo indicados dois acórdãos do mesmo Tribunal, relevará o mais recente.
III - Se um dos arestos for da Relação e o outro do STJ, deve considerar-se este último, como acórdão fundamento, por se tratar de um Tribunal superior, vocacionado para a uniformização de
jurisprudência.
IV - Só há oposição de julgados, para efeitos de preenchimento da al. c) do n.º 1 do art. 712.º-A do
CPC, quando o acórdão fundamento – já transitado em julgado – decidiu a mesma questão de
direito do acórdão recorrido, no domínio da mesma legislação e tendo ambos aplicado o mesmo quadro legal e, com subsunção a um núcleo fáctico essencialmente idêntico, alcançando
decisões distintas.
07-11-2013
Revista Excepcional n.º 479/09.5TCGMR.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
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Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Venda de bens alheios
Erro
Anulabilidade
Nulidade do contrato
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando, com a alegação, cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição,
bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.ºA, n.º 2, al. c), do CPC).
III - Ocorre oposição de julgados se, no caso em que A adquire um prédio inscrito no registo predial como tendo determinada área, convicto da realidade dessa área, sendo que parte desta, afinal, pertencia a um terceiro, o acórdão recorrido decidiu com recurso ao regime do erro, concluindo pela anulabilidade do negócio, e o acórdão fundamento aplicou o regime da venda de
coisa parcialmente alheia, padecendo de nulidade parcial.
07-11-2013
Revista excepcional n.º 296/09.2TBVRL.P2.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, como a define o n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil, é pressuposto da competência deste Colectivo/Formação, que, e de acordo, com o n.º
3 do artigo 721.º-A, se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de admissão
da revista excepcional.
II - Esses requisitos têm de ser afirmados, e devidamente motivados, sob pena de rejeição desta
modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele preceito.
08-11-2013
Revista Excepcional n.º 6040/08.4YYLSB-A.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
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Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição
Oposição à execução
I - Os requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC têm de ser afirmados e motivados pelo recorrente, sob pena de rejeição do recurso.
II - Basta a demonstração de um deles para que a revista excepcional seja admitida.
III - Muito embora a rejeição da oposição à execução implique o prosseguimento da lide executiva,
o despacho não é de trânsito, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 721.º do CPC, mas
admite recurso para o STJ “ex vi” do artigo 922.º-C daquele Código.
IV - Há oposição de julgados para preenchimento do requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.ºA do CPC, quando o Acórdão fundamento – já transitado em julgado – decidiu a mesma questão de direito do Acórdão recorrido, tendo ambos julgado no domínio da mesma legislação e,
aplicado o mesmo quadro legal, com subsunção a um núcleo fáctico essencialmente idêntico,
se lograram decisões distintas.
V - Porém, a questão não pode ter sido objecto de jurisprudência uniformizadora (pelo Supremo
Tribunal de Justiça), ou, tendo-o sido, o aresto recorrido julgou em conformidade.
08-11-2013
Revista Excepcional n.º 1626/11.2TBFAF-A.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Admissibilidade de recurso
Procedimentos cautelares
I - Nos procedimentos cautelares, e não se perfilando nenhuma das excepções do n.º 2 do art. 678.º
do CPC, não há recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
II - É essa a regra do artigo 387.º-A da lei adjectiva que prevalece sobre o n.º 3 do artigo 721.º do
mesmo diploma.
08-11-2013
Revista excepcional n.º 2906/11.2TBPTM-B.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
I - O primeiro pressuposto atributivo do Colectivo/Formação a que se refere o n.º 3 do artigo 721.ºA do CPC é a existência de dupla conforme.
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II - Que se caracteriza pela composição unânime e irrestrita pela Relação (salvo mera discordância
quanto à fundamentação ou segmento não determinante no mérito, ainda que expresso em declaração de voto) do julgado pela 1.ª Instância.
III - Faltando este a verificação de admissibilidade do recurso compete ao Conselheiro a quem
venha a ser distribuído.
08-11-2013
Revista excepcional n.º 8/13.6TBRMZ.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Não cabe à formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC decidir da admissibilidade da revista a título normal, uma vez constatada a inadmissibilidade de revista excepcional, por não
se verificar a dupla conformidade a que se refere o n.º 3 do art. 721.º do mesmo código.
08-11-2013
Revista excepcional n.º 2468/12.3TBLLE.E1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Rejeição de recurso
Princípio da economia e celeridade processuais
I - No julgamento da admissibilidade da revista excepcional, deve a formação a que alude o art.
721.º-A, n.º 3, do CPC: (i) apurar se a decisão seria recorrível como revista-regra, só o não
sendo por se verificar uma dupla conformidade; (ii) exigir ao recorrente que, sob pena de rejeição, alegue/demonstre algum dos requisitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC; (iii) submeter
ao Colectivo do n.º 3 deste preceito o apurar da presença de qualquer deles.
II - Porém, se o acórdão da Relação for irrecorrível por qualquer outra razão, que não a dupla conformidade, pode o Colectivo/Formação rejeitar, desde logo, o recurso em qualquer das suas
modalidades, em nome dos princípios da economia processual e da proibição da prática de actos inúteis.
11-11-2013
Revista excepcional n.º 277/12.9TBBRG.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
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Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Relevância jurídica
Contrato de factoring
I - Para que se verifique o requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC, é necessário que
a questão submetida a Juízo tenha complexidade e implique exercício cuidado de exegese em
termos de justificar que sobre ela se pronuncie o Supremo Tribunal de Justiça.
II - É o que acontece quando está em causa a dogmática e toda a natureza jurídica do contrato de
“factoring”.
12-11-2013
Revista excepcional n.º 1962/09.8TVPRT.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
Advogado
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
III - Reveste relevância social questão atinente ao eventual incumprimento de deveres por parte de
um advogado, sendo esta uma profissão de grande exigência, que, pela sua própria natureza e
relevo na colaboração com a administração da justiça, se mostra conexa com uma função social relacionada com a representação e defesa dos direitos individuais ou colectivos, em Juízo ou
fora dele.
12-11-2013
Revista excepcional n.º 414/10.8TBVLG.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Formação de apreciação preliminar
Acórdão
Reclamação para a conferência
Inadmissibilidade
No âmbito do NCPC (2013) não é admissível reclamação para a conferência do acórdão da formação preliminar que, com excepção dos casos em que oficiosamente possam ser rectificados erros materiais, se definitiva, em si mesma, com a respectiva prolação.
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14-11-2013
Incidente n.º 669/08.8TBTNV.C1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Insolvência
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Revista excepcional
Recurso de revista
Oposição de julgados
Inadmissibilidade
A não ser que esteja alegada e demonstrada a oposição de acórdãos descrita no art. 14.º, n.º 1, do
CIRE, no processo de insolvência – incluindo nos seus apensos incidentais –, não haverá, em
caso algum, recurso para o STJ.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 2674/09.8TBFUN-G.L1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - A revista excepcional de acórdão da Relação só é admissível se a revista normal o for e que
apenas deixa de o ser por força da situação de dupla conformidade, tal como vem definida no
n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda
que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância.
II - A dupla conformidade caracteriza-se pela confirmação unânime e irrestrita, pela Relação, do
primeiro julgado, apenas admitindo a lei, como excepção a essa conformidade, a discordância
dos fundamentos (motivação), desde que se tenha formado maioria quanto à ratio decidendi.
III - O aresto recorrido deve ser apreciado no seu todo decisório e não visto parcelarmente, pelo
que o ponto nuclear – conhecimento e decisão do(s) pedido(s) – tem de ser perfeitamente
coincidente.
IV - Não há dupla conforme, se a Relação alterou, ainda que parcialmente, o julgado na 1.ª instância.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 2806/09.3TJVNF.P1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

199

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
Rejeição de recurso
I - Se o recorrente faz apelo à al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC (oposição de julgados), não
basta que invoque um acórdão qualquer, mas um acórdão já transitado em julgado, competindo-lhe fazer prova disso, mediante a junção de certidão (ou cópia certificada), sob pena de rejeição do recurso (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
II - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do acórdão, extraída
de uma base de dados.
III - Neste tipo de recursos, não se impõe ao tribunal dirigir à parte qualquer convite à junção de
certidão, o que só se justificaria ao abrigo do princípio da cooperação, quando a parte invoque
dificuldade séria em proceder a tal junção.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 786/10.4T2STC.E1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Rejeição de recurso
Se o recorrente faz apelo à al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC (oposição de julgados), deve indicar os aspectos de identidade que determinem a contradição alegada, bem como invocar um
acórdão, como fundamento, já transitado em julgado, competindo-lhe fazer prova disso, mediante a junção de certidão (ou cópia certificada), sob pena de rejeição do recurso (art. 721.º-A,
n.º 2, al. c), do CPC).
14-11-2013
Revista excepcional n.º 69/11.2TCGMR.G1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Contrato-promessa
Mora
I - A revista excepcional configura-se como uma excepção ao princípio do acatamento da dupla
conforme, tendo em vista obter uma maior certeza até uniformização de jurisprudência.
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

200

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

II - Não obstante, tal só se justifica perante uma questão de direito de importância notória e largamente relevante ou muito controvertida.
III - Só há relevância jurídica – para efeitos de melhor aplicação do direito – quando se trate de
uma questão, de direito, manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e
jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer
para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão, quer para as
instâncias por forma a obter-se uma melhor aplicação do direito.
IV - Não reveste relevância jurídica, fundamento de revista excepcional, a questão que se prende
com a outorga de contrato-promessa entre autora e réu, mais concretamente, com a verificação
do termo a quo da mora deste último, a qual, cingida a esse enquadramento factual, não tem a
virtualidade de adquirir uma dimensão que interesse a um universo de pessoas ou situações,
exigindo uma orientação jurisprudencial uniformizada.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 550/11.3T2AVR.C1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Sendo as decisões das instâncias radicalmente discordantes, conduzindo em linha recta à procedência da apelação e à revogação do decidido em 1.ª instância, não ocorre a dupla conforme obstativa da revista normal, dentro da qual a admissibilidade do recurso deve ser tratada.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 930/11.4T2AVR.C1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Caso julgado
I - O recurso de revista excepcional apenas é uma possibilidade – em qualquer das situações elencadas nas als. a) a c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC –, quando a normalidade do recurso foi
obviada com a verificação da dupla conforme, tal como vem delineada no art. 721.º, n.º 3, do
mesmo código.
II - Se a 2.ª instância mantém a decisão de procedência da oposição à execução – como havia decidido a 1.ª instância –, porém, apenas com um dos dois fundamentos aduzidos, há conformidade de julgados, obstativa do recurso de revista normal.
III - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional previsto na al. a) do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC – tem sido entendida como questão muito controversa e debatida na douBoletim anual – 2013
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trina e cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para sedimentação futura.
IV - Só há relevância jurídica – para efeitos de melhor aplicação do direito – quando se trate de
uma questão, de direito, manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um importante e detalhado exercício de exegese, um amplo debate pela doutrina e
jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer
para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão (enquanto
expectativa da provável interpretação com que poderão contar), quer para as instâncias por
forma a obter-se uma melhor aplicação do direito.
V - A “clara necessidade para uma melhor aplicação do direito” deve ser demonstrada pelo recorrente, uma vez que não tem o tribunal que indagar da mesma na decisão recorrida.
VI - Estão em causa interesses de particular relevância social – fundamento de revista excepcional
previsto na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – em questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores sócio-culturais, inquietantes implicações
políticas que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade,
quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que esteja em causa, não os meros interesses das partes, mas antes um interesse comunitário significativo, que ultrapassa a
dimensão interpartes.
VII - Na perspectiva invocada pela parte, de mera apreciação casuística, a figura do caso julgado
não assume as relevâncias jurídica e social, fundamento de revista excepcional.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 88/12.1TBARC-A.P1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Relevância jurídica
Rejeição de recurso
I - Se o recorrente faz apelo à al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC (oposição de julgados), deve
indicar os aspectos de identidade que determinem a contradição alegada, bem como invocar
um acórdão (não uma multiplicidade deles), como fundamento, já transitado em julgado, competindo-lhe fazer prova disso, mediante a junção de certidão (ou cópia certificada), sob pena
de rejeição do recurso (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
II - A quem invoca a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – questão, cuja apreciação, pela sua
relevância jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito –, como fundamento de revista excepcional, incumbe o ónus de indicar, com rigor, essa mesma
questão, sob pena de rejeição do recurso (art. 721.º-A, n.º 2, al. a), do CPC).
14-11-2013
Revista excepcional n.º 196/12.9TBBCL-A.G1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
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Revista excepcional
Requisitos
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Decisão que não põe termo ao processo
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Sendo inadmissível a revista normal do acórdão da Relação que – não recaindo sobre decisão
da 1.ª instância que pusesse termo ao processo ou sobre despacho saneador que, sem pôr termo
ao processo, conhecesse do mérito da acção –, decidiu sobre questão incidental atinente à taxa
de justiça devida, portanto, por motivo distinto da dupla conforme, também é inadmissível a
revista excepcional.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 545/13.2TVLSB-A.L1.S1
Pires da Rosa
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando, com a alegação, cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição,
bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.ºA, n.º 2, al. c), do CPC).
III - A contradição de julgados aludida em II supõe identidade entre as situações de facto em causa
nos dois acórdãos, no que ao seu núcleo essencial respeita, certo que as situações de facto diferentes podem dar azo a soluções jurídicas diferentes.
IV - Não há contradição de julgados se, muito embora ambos os acórdãos, recorrido e fundamento,
versem sobre o incumprimento de uma obrigação nascida com a celebração de um contratopromessa, um e outro divirjam quanto ao momento em que tal obrigação devia ter sido cumprida.
14-11-2013
Revista excepcional n.º 14881/09.9T2SNT.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
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Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Formação de apreciação preliminar
Competência
Ónus de alegação
Ónus da prova
Relevância jurídica
Impugnação pauliana
Dação em pagamento
I - A competência do Colectivo/Formação a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de
Processo Civil é limitada à verificação dos requisitos de admissão da revista excepcional,
elencados no n.º 1 do mesmo preceito.
II - O recorrente deve alegar/motivar a presença de qualquer desses requisitos, sob pena de rejeição
do recurso.
III - Mas a Formação não pode ir mais além, designadamente sindicar a bondade intrínseca do julgado.
IV - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC implica a controvérsia, ou ineditismo, da questão jurídica, na doutrina e na jurisprudência a implicar a intervenção do STJ para
evitar julgamentos dissonantes.
V - Na acção pauliana tem relevância jurídica saber se a dação em pagamento é susceptível de lesar
o credor, no seu direito à solvabilidade do património do devedor, e também na dogmática da
má fé perante desproporção de valores.
19-11-2013
Revista excepcional n.º 5165/10.0TBLRA.C1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Título executivo
Documento particular
Assunção de dívida
Contrato de mútuo
Nulidade por falta de forma legal
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando, com a aleBoletim anual – 2013
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gação, cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição,
bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.ºA, n.º 2, al. c), do CPC).
III - Se a questão a decidir é a de saber se pode ou não constituir título executivo um documento
particular contendo uma declaração de reconhecimento de dívida emergente de um contrato de
mútuo, nulo por falta de forma, há contradição de julgados relativamente a ela, se o acórdão
recorrido decidiu negativamente, e o acórdão fundamento decidiu idêntica questão, considerando título executivo o dito documento.
19-11-2013
Revista excepcional n.º 2390/11.0TBPRD-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Reprodução de documento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Acidente de viação
Acidente de trabalho
Indemnização
Rateio
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Não reveste as referidas relevâncias, fundamento de revista excepcional, questão atinente ao
reembolso/sub-rogação/rateio dos montantes indemnizatórios atribuídos para ressarcimento de
danos emergentes de acidente simultaneamente de viação e de trabalho.
V - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

205

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

VI - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que se limita a proceder à junção de
cópia não certificada dos acórdãos que invoca como fundamento.
21-11-2013
Revista n.º 525-A/1999.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Servidão de passagem
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - É questão simples – portanto, não fundamentadora de revista excepcional –, a de saber se uma
abertura existente num muro que delimita dois prédios confinantes, desacompanhada de outros
elementos, constitui sinal suficiente da existência de um direito de servidão de passagem em
benefício de um deles sobre o outro.
IV - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
V - Não cumpre com o referido ónus de prova, o recorrente que se limita a proceder à junção de
cópia simples do acórdão que invoca como fundamento, extraída de sítio informático, sem
comprovação do seu teor e da respectiva correspondência com o original, além de desacompanhada da certificação do respectivo trânsito em julgado.
VI - A contradição de julgados aludida em IV supõe identidade entre as situações de facto em causa nos dois acórdãos, no que ao seu núcleo essencial respeita.
VII - Não se verifica essa contradição se, para decidir da existência de um direito de servidão de
passagem, o acórdão recorrido apenas considerou provada a abertura existente no muro que
delimita os dois prédios e o acórdão fundamento, além dessa abertura, ainda considerou provada a prática pelos autores de vários actos materiais, sem os quais não poderia concluir pela
existência de uma servidão predial, como fez.
21-11-2013
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Revista excepcional n.º 2482/08.3TBAGD.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
União de facto
Enriquecimento sem causa
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
III - Sendo invocados vários acórdãos como fundamento, relativamente a uma única questão, sem
optar por apenas um deles, provindos de instâncias diferentes, relevará o mais recente que seja
emanado do STJ, por ser de presumir que, em princípio, reflecte maior ponderação e estudo.
IV - Há contradição de julgados se, perante a questão jurídica de saber se com a cessação da união
de facto desaparece, simultaneamente, a causa jurídica ou motivo de atribuição patrimonial
por um dos unidos ao outro, na vigência da dita união, tendo aquele, em função disso, e com
base no instituto do enriquecimento sem causa, direito à restituição do que prestou, o acórdão
recorrido decidiu no sentido negativo e o acórdão fundamento, do STJ, decidiu idêntica questão em sentido contrário, conferindo, ao ex-unido de facto, o direito de restituição por enriquecimento sem causa.
21-11-2013
Revista excepcional n.º 2152/09.5TBBRG.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Propriedade privada
Domínio hídrico
I - A questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito – fundamento de revista excepcional previsto na al. a) do n.º 1 do
art. 721.º-A do CPC – tem sido entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina e cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para sedimentação futura. Uma questão, de direito, especialmente complexa, em razão de inova-
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ções no quadro legal, a suscitar dúvidas profundas e sobre a qual se torne necessário um profundo e pormenorizado estudo e reflexão.
II - Reveste a referida relevância jurídica questão atinente à interpretação do art. 15.º da Lei n.º
54/2005, de 15-11 (parcelas de terreno que se localizam na margem de domínio público hídrico), consistente em saber se, provado o título de aquisição, provada a posse pública dos terrenos pelo período necessário à formação de usucapião, os proprietários estão sujeitos ao regime
de prova estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do referido art. 15.º.
III - A referida questão assume igualmente manifesta relevância social, fundamento de revista excepcional previsto na al. b) do n.º1 do art. 721.º-A do CPC, por ter a ver com interesses e valores sociais e culturais sensíveis, a suscitar um interesse comunitário de particular relevância.
28-11-2013
Revista excepcional n.º 1907/09.5TBABF.E1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Arrendamento urbano
Resolução do negócio
Ocorre um verdadeiro entendimento conflituante – fundamento de revista excepcional previsto na
al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC –, que se traduz na circunstância de saber se, na verificação das situações elencadas nas als. a) a e) do n.º 2 do art. 1083.º do CC, a resolução opera automaticamente – como entendeu o acórdão recorrido – ou se, ao invés, na verificação de tais
situações, haverá ainda que as fazer passar pelo crivo do n.º 2 do mesmo artigo, apurando-se
da gravidade e consequências que tornem insustentável a manutenção do vínculo – como decidiu o acórdão fundamento.
28-11-2013
Revista excepcional n.º 3587/09.9TBGMR.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Dupla conforme
Decisão que não põe termo ao processo
Apresentação dos meios de prova
I - Para que, em tese, seja admissível revista excepcional, necessário é que a decisão recorrida se
integre na previsão do n.º 1 ou da al. h) do n.º 2 do art. 691.º do CPC, isto é, que a decisão ponha termo ao processo ou, não pondo termo ao processo decida, no despacho saneador, do mérito da causa.
II - Não integra nenhuma dessas previsões o despacho em causa nos presentes autos que se reporta
à admissão/não admissão dos requerimentos de prova apresentados pelas partes.
III - Tendo a Relação julgado procedente a 1.ª apelação do réu/recorrente, com voto de vencido do
1.º adjunto, nunca estaria verificada a situação de dupla conformidade tal como ela é delineada
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pelo art. 721.º, n.º 3, do CPC, isto é «…acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido…a decisão proferida na 1.ª instância».
28-11-2013
Revista excepcional n.º 2321/10.5TBBRG.G1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Formação de apreciação preliminar
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Objecto do processo
I - A formação de apreciação liminar, a que alude o art. 721.º-A, n.º 3, do CPC, tem vindo a densificar as categorias jurídicas – relevância jurídica e relevância social – insertas, respectivamente, nas als. a) e b) do n.º 1 do mesmo preceito legal, concluindo que deve estar em causa
questão muito controversa e debatida na doutrina e na jurisprudência ou questão que, pelo
seu ineditismo, deva ser apreciada para sedimentação futura (a); e questão com repercussão
(ou, no limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais inquietantes,
implicações políticas que ponha em causa a eficácia do direito ou faça duvidar da sua credibilidade quer na formulação legal quer na aplicação casuística (b).
II - As relevâncias referidas em I devem reportar-se à questão que constituiu objecto da decisão
recorrida e não a nenhuma outra, designadamente, a que venha a ser, pela primeira vez, indicada em sede de recurso pelo recorrente.
02-12-2013
Revista excepcional n.º 2073/10.9TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Decisão que não põe termo ao processo
Junção de documento
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) ou c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A revista excepcional só pode ter lugar nos casos em que, à partida, seria admissível a revista a
título normal, só deixando de o ser por força da verificação da dupla conforme.
III - Não é admissível recurso para o STJ do acórdão da Relação que recaiu sobre decisão da 1.ª
instância de indeferimento de requerimento de junção de documentos, a qual não põe termo ao
processo, nem configura um despacho saneador.
02-12-2013
Revista excepcional n.º 6626/09.0YYPRT-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
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Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Ónus de alegação
Rejeição de recurso
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) ou c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - O requerente deve indicar, sob pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito (a) e as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social (b).
02-12-2013
Revista excepcional n.º 6806/09.8TBMTS-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Poderes da Relação
Apreciação da prova
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) ou c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando, com a alegação, cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição,
bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.ºA, n.º 2, al. c), do CPC).
III - Cumpre com o referido ónus, o recorrente que procede à junção de tantos os acórdãos, invocados como acórdãos fundamento, quantas as questões objecto de decisão.
IV - Verifica-se o pressuposto de admissibilidade referido em II se os acórdãos fundamento contradizem o explanado no acórdão recorrido quanto à questão de saber se a Relação procedeu à fixação da matéria de facto, com recurso à utilização de critérios legais, tendo sido proferidos
no domínio da mesma legislação e inexistindo acórdão uniformizador de jurisprudência sobre
a matéria.
02-12-2013
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Revista excepcional n.º 519/10.5TYLSB-N.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) ou c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Nas suas alegações de recurso, deve o recorrente, sob pena de rejeição, indicar as razões pelas
quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito
(a), as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social (b) e os aspectos de
identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão-fundamento com
o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (c).
02-12-2013
Revista excepcional n.º 124/11.9TCFUN.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Aplicação da lei no tempo
I - Os requisitos da revista excepcional encontram-se elencados no n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, a
verificar pelo Colectivo a que alude o n.º 3 do mesmo preceito legal, cuja competência é fixada a montante pelo pressuposto da dupla conformidade, tal como o define o n.º 3 do art. 721.º
do mesmo Código.
II - A revista excepcional é uma possibilidade que apenas se aplica às acções instauradas após 1 de
Janeiro de 2008, data da entrada em vigor da reforma introduzida pelo DL n.º 303/2007, de
24-08.
III - Apesar da dupla conformidade, se a acção foi instaurada em 08-11-2004, não é admissível a
revista excepcional, devendo os autos ser distribuídos como revista-regra.
03-12-2013
Revista excepcional n.º 6408/04.5TVLSB-A
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
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Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Formação de apreciação preliminar
Competência
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.º do Código
de Processo Civil, é pressuposto da competência deste Colectivo/Formação o qual, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 721.º-A se limita a aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de
admissão da revista excepcional.
II - Tais requisitos têm de ser afirmados, e motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta
modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A.
III - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre-lhe juntar certidão integral de um
único Acórdão-fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
IV - Juntando vários arestos fundamento relevará, se nada disser em contrário, e uns forem das
Relações e outros do Supremo Tribunal de Justiça, o mais recente dos proferidos por este Supremo Tribunal.
V - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados,
podendo, contudo, ser dispensado tratando-se de Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
relato do mesmo Juiz Conselheiro do Acórdão recorrido que, portanto, não porá em causa a
sua autenticidade.
03-12-2013
Revista excepcional n.º 251/09.2TYVNG-H.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Se, por um lado, a dupla conformidade é circunstância impeditiva da revista-regra (n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil), por outro é pressuposto atributivo da competência do
Colectivo/Formação para, nos termos do n.º 3 do artigo 721.º-A do CPC, verificar da existência de qualquer dos requisitos da revista excepcional elencados no n.º 1 do mesmo preceito.
II - O recorrente, que tem o ónus de alegar e motivar a presença de qualquer desses requisitos deve,
quando invoca a alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º- A do Código de Processo Civil, indicar as
razões determinantes da relevância jurídica.
III - E para que esta ocorra é necessário tratar-se de questão com complexidade e dificuldade implicando a sua subsunção jurídica, importante e detalhado exercício de exegese.
IV - Se a questão já foi tratada – reiteradamente pelo Supremo Tribunal de Justiça com exaustão
argumentativa e completa exegese –, não se justifica nova intervenção do Supremo Tribunal
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em sede de revista excepcional ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de
Processo Civil.
03-12-2013
Revista excepcional n.º 453/10.9TBVFX.L1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Insolvência
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Oposição de julgados
Valor da causa
Admissibilidade de recurso
I - Em processo de insolvência, ao lado da dupla conforme a que alude o n.º 3 do art. 721.º do CPC,
enquanto causa impeditiva de revista ordinária, exige-se igualmente a oposição de julgados
prevista no art. 14.º do CIRE.
II - O recorrente tem o ónus de alegar/demonstrar a existência do aresto conflituante, nos termos do
referido preceito legal, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
III - Não é admissível recurso para o STJ se o valor da causa (€ 23 000) é inferior à alçada da Relação (€ 30 000) e não se perfilam nenhuma das situações do n.º 2 do art. 678.º do CPC.
03-12-2013
Revista excepcional n.º 610/10.8TJVNF-N.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
I - Embora o n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil enumere os requisitos da revista
excepcional segundo determinada ordem, nada impede, até por razões de economia processual, que no seu conhecimento se siga uma diferente prioridade.
II - O que não pode, sob pena de inutilizar o ónus do n.º 2 do artigo 721.º- A do Código de Processo Civil, é convolar o requisito invocado, ou seja, “transformar” um outro.
III - A dupla conformidade implica a confirmação unânime e irrestrita, pela Relação do julgado
pela 1.ª Instância, independentemente de motivação que, tantas vezes, diverge por força da
consubstanciação mas não afecta o vencimento (ou decaimento) do julgado.
IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil tem ínsita a
aplicação do preceito ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com
a tranquilidade, a segurança ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições ou a aplicação do direito.
V - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmen-

Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

213

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

te, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de
Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a aplicação do direito.
VI - Só muito excepcionalmente é que uma questão meramente processual tem a relevância jurídica, ou social, pretendidas pelas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 721.º-A.
03-12-2013
Revista excepcional n.º 355/11.1TCGMR.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
I - É pressuposto da revista excepcional que a admissibilidade da revista normal tenha ficado obstruída pela verificação de uma situação de dupla conforme.
II - Há dupla conforme na confirmação total e irrestrita, na coincidência do segmento decisório,
entre o decidido na 1.ª e na 2.ª instância.
III - A dupla conforme não se verifica se a Relação julga procedente, ainda que parcialmente, a
apelação e revoga parte da decisão da 1.ª instância, substituindo-a por outra que atribui ao autor uma indemnização pela destituição sem justa causa.
12-12-2013
Revista excepcional n.º 2387/08.8TBFAR.E1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Insolvência
Oposição de julgados
I - A substantividade processual da admissibilidade de um recurso deve ser aferida pela lei do tempo da prolação da decisão recorrida, ainda que a nova lei processual se entenda aplicável, para
futuro, aos processos pendentes.
II - Em processo de insolvência, só há recurso de revista – normal e excepcional –, se o recorrente
demonstrar que o acórdão de que pretende recorrer está em oposição com outro, nos termos do
art. 14.º do CIRE.
12-12-2013
Revista excepcional n.º 2498/10.0YXLSB-F.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
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Insolvência
Exoneração do passivo restante
Admissibilidade de recurso
Em processo de insolvência, da decisão proferida em incidente de exoneração do passivo restante
não há revista-regra e, portanto, também não há revista excepcional.
12-12-2013
Revista excepcional n.º 1239/11.9TBBRG-E.G1.S2
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Reprodução de documento
Ónus de alegação
Ónus da prova
Processo de jurisdição voluntária
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Alimentos devidos a filhos maiores
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Se o acórdão recorrido, proferido no domínio da jurisdição voluntária, decidiu da questão da
cessação da obrigação de alimentos de progenitor a filho por este ter, entretanto, atingido a
maioridade, com recurso a critérios de legalidade, e não de conveniência ou oportunidade, não
há obstáculo à interposição de recurso de revista (cf. arts. 1411.º, n.º 2, do CPC e 988.º, n.º 2,
do NCPC (2013)).
III - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate
de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha
um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação,
com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se
uma melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
V - Não reveste as referidas relevâncias a questão de saber se, para a manutenção da obrigação de
prestação de alimentos de um pai a um filho maior, é exigível a este que instaure uma acção
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autónoma para o efeito ou se lhe basta apresentar essa pretensão como excepção peremptória
em sede de oposição a pedido de cessação dessa obrigação.
VI - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
VII - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que se limita a proceder à junção de cópia simples do acórdão que invoca como fundamento, sem certificação do respectivo trânsito em julgado.
VIII - Inexiste oposição de julgados se o acórdão fundamento nem sequer se pronuncia sobre a
questão suscitada pelo recorrente, mencionada em V.
12-12-2013
Revista excepcional n.º 442-E/2000.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o requerente indicar, na sua alegação, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito (a) ou estarem em causa interesses de particular relevância social (b) (n.º 2 do art. 721.º-A), sob pena de rejeição.
III - A revista excepcional só pode ter lugar nos casos em que, à partida, seria admissível a revista a
título normal, só deixando de o ser por força da verificação da dupla conforme.
IV - Não é admissível recurso de revista, por motivo da alçada, visto que o valor da causa (€ 16
000) é inferior ao valor da alçada da Relação (€ 30 000).
12-12-2013
Revista excepcional n.º 1075/09.2TBCTB.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Formação de apreciação preliminar
Competência

Boletim anual – 2013
Assessoria Cível

216

Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional
Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça

Não tendo sido interposta revista excepcional, mas sim revista extraordinária, nos termos do art.
629.º, n.º 2, al. d), do NCPC (2013), não compete à formação a que alude o n.º 3 do art. 721.ºA, do CPC, averiguar da verificação dos pressupostos gerais ou extraordinários desta, cabendo-lhe apenas apurar dos pressupostos de admissibilidade daquela, à partida, denominada de
excepcional.
12-12-2013
Revista excepcional n.º 3910/09.6TBVNG-A.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Trânsito em julgado
Certidão
Reprodução de documento
Ónus de alegação
Ónus da prova
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
III - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que se limita a proceder à junção de cópia simples, extraída do sítio informático, do acórdão que invoca como fundamento, sem certificação
do respectivo trânsito em julgado.
12-12-2013
Revista excepcional n.º 476/12.3TBBCL.G1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Declaração de insolvência
Oposição de embargos
Oposição de julgados
Formação de apreciação preliminar
Competência
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I - A revista excepcional pressupõe dupla conformidade – confirmação pela Relação do julgado
pela 1.ª Instância – como única razão de inadmissibilidade da revista-regra.
II - Se esta não for admissível por qualquer outro motivo, não há recurso para o STJ pela via do
artigo 721.º-A do CPC.
III - Tratando-se de embargos opostos à sentença de declaração de insolvência e não tendo o recorrente alegado/demonstrado oposição de julgados, nos termos do artigo 14.º do CIRE, não há
lugar a revista excepcional.
IV - Embora a competência do Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do CPC se limite à verificação
dos requisitos do n.º 1 do mesmo preceito, razões de economia processual permitem-lhe rejeitar até a revista-regra se esta é, notoriamente, inadmissível independentemente da dupla conformidade.
13-12-2013
Revista excepcional n.º 2143/12.9TBALM-C.L1.S2
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
Ónus de alegação
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Caso a revista normal não seja admissível, ainda que por motivo distinto da dupla conforme,
igualmente não o será a revista excepcional.
III - A questão com relevância jurídica a que alude o fundamento de admissibilidade de revista
excepcional, previsto na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve ser entendida como questão muito controversa e debatida na doutrina e cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para sedimentação futura.
IV - A excepcionalidade do recurso de revista impõe um ónus acrescido ao recorrente, imposto
pelo n.º 2 do art. 721.º-A do CPC: o ónus de indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição as
razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
V - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que apenas e tão só se insurge contra a ponderação/apreciação da prova documental, suscitando questão que nem sequer foi tratada no acórdão recorrido.
VI - São de particular relevância social – fundamento de admissibilidade da revista excepcional
previsto na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores sócio-culturais, inquietantes implicações
políticas que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade,
quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, não estando, assim, em causa os meros
interesses das partes, mas antes um interesse comunitário significativo, que ultrapassa a dimensão interpartes.
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VII - Na verificação do requisito, há que ter em conta o pedido, a causa de pedir e a matéria de
facto assente pelas instâncias.
VIII - Não é susceptível de se encontrar a referida relevância social numa acção de dívida, em que
apenas se discute o pagamento.
IX - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente,
entre outros, indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC).
X - Não se pode concluir pela verificação do fundamento referido em IX, se os elementos que permitem encontrar a identidade necessária à existência de duas decisões conflituantes não constam dos autos, nem existiriam, ainda que o tribunal fosse oficiosamente em busca dos mesmos.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 2108/08.5TBFAF.G2.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Acórdão recorrido
Trânsito em julgado
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Estabelecimento comercial
Encargo da herança
I - A revista excepcional será admissível quando a revista normal já não o for, em virtude da verificação de dupla conformidade, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC – acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a
decisão proferida na 1.ª instância – e desde que verificados os pressupostos a que alude o n.º 1
do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incumbe ao recorrente, indicar, sob pena de rejeição, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do acórdãofundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.
III - A formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC não pode bastar-se com outra coisa que
não seja a certidão do acórdão-fundamento com indicação do trânsito em julgado.
IV - A instrução deste requisito exige ainda que (i) em termos formais, se alegue e ateste uma oposição com o acórdão recorrido, sobre a mesma questão fundamental de direito, no âmbito da
mesma legislação; (ii) em termos substanciais, que o cerne das situações de facto seja coincidente – pelo menos na sua envolvência fáctico-jurídica –, posto que circunstancialismos diversos podem levar a decisões diferentes, sem que, por isso mesmo, o entendimento jurídico seja
conflituante.
V - Existe um verdadeiro entendimento conflituante que se traduz na circunstância de saber quem é
responsável pelas dívidas de um estabelecimento que integrava a herança aberta e indivisa: se
é uma dívida da herança, e como tal respondem todos os herdeiros na proporção das quotas
que lhe couberam (como decidiu o acórdão fundamento); se é uma dívida do património autónomo que é, e como tal deve ser considerado, o estabelecimento comercial, sendo responsável
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pelo passivo do mesmo o herdeiro que o adjudicar, e só subsidiariamente os restantes herdeiros (como decidiu o acórdão recorrido).
18-12-2013
Revista excepcional n.º 278/09.4TVPRT.P1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Contrato de concessão comercial
Cláusula de exclusividade
Forma do contrato
Forma escrita
Agência
I - Se o recorrente faz apelo à al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, não basta que junte aos autos
uma certidão de um acórdão transitado em julgado; é preciso que alegue e ateste uma oposição
com o acórdão recorrido, sobre a mesma questão fundamental de direito, no âmbito da mesma
legislação.
II - Essa oposição há-de incidir sobre uma questão expressamente tratada e decidida, não se bastando o legislador com uma mera oposição na motivação ou fundamentação de direito.
III - Existe oposição de julgados quando ambos os arestos, pronunciando-se sobre a admissibilidade de uma cláusula de exclusividade num contrato de concessão comercial, decidem: (i) o
acórdão recorrido, no sentido de a mesma ter necessariamente de observar forma escrita, prescrita para o contrato de agência, sob pena de invalidade; (ii) o acórdão fundamento, no sentido
de as exigências de forma do contrato de agência não se aplicarem ao contrato de concessão
comercial, admitindo cláusulas convencionais, susceptíveis de se provarem com recurso a
prova testemunhal.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 387/09.0TVPRT.P1.S1
Pires da Rosa (Relator) *
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Relevância jurídica
Ónus de alegação
I - Fundando-se o recurso de revista excepcional no disposto na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do
CPC, impõe o n.º 2 do mesmo artigo sobre o requerente, o ónus de, indicar, na sua alegação,
sob pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
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II - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que se limita a transcrever a expressão textual do
próprio preceito legal de que se pretende fazer valer – al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 2772/10.5TVLSB.L1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Alçada
Não há recurso para o STJ do acórdão da Relação se a acção em que foi proferido – sumária –, tem
valor inferior ao da alçada da Relação (€ 30 000) e não se mostra verificada nenhuma das situações em que o recurso é sempre admissível, elencadas nas várias alíneas do n.º 2 do art. 678.º
do CPC.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 1261/11.5TBEPS.G1.S1
Pires da Rosa (Relator)
Silva Salazar
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Insolvência
Oposição de julgados
I - Perante uma situação de dupla conforme, nos termos definidos no n.º 3 do art. 721.º do CPC,
não é de admitir recurso para o STJ, a não ser a título excepcional, desde que estejam verificados qualquer dos requisitos elencados no n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo código.
II - Em processo de insolvência, porém, a dupla conforme não é a única causa impeditiva de revista
ordinária, exigindo-se ainda que se alegue e demonstre a oposição de julgados a que alude o
art. 14.º do CIRE.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 16/13.7TBMRA-H.E1.S1
Sebastião Póvoas (Relator)
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Interesses de particular relevância social
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Direitos do consumidor
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) ou c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que ponham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
III - Reveste particular relevância social questão que se prende com o direito constitucional dos
consumidores à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e informação, à protecção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem como à reparação dos danos.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 485/07.4JACBR.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Dupla conforme
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Petição inicial
Factos essenciais
Despacho de aperfeiçoamento
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente
indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia do
acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, bem como certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c),
do CPC).
III - Existe oposição de julgados se perante a mesma questão de facto – falta de alegação na petição
inicial de factos ou circunstâncias necessárias para o reconhecimento do direito do autor –, a
mesma questão de direito – a de saber se, perante tal, o convite ao aperfeiçoamento por parte
do juiz é uma verdadeira obrigação ou um mero poder discricionário –, foi decidida diversamente, no acórdão fundamento (que entendeu tratar-se de uma obrigação do juiz) e no acórdão
recorrido (que entendeu tratar-se de um poder discricionário).
18-12-2013
Revista excepcional n.º 330/09.6TVLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
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Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Alçada
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A revista excepcional só é admissível nos casos em que a revista seria, à partida, admissível a
título normal, só deixando de o ser por força da dupla conforme.
III - Se o valor da causa (€ 8 500) é inferior ao da alçada da Relação (€ 30 000), não se verificando
nenhuma das situações a que alude o n.º 2 do art. 678.º do CPC (art. 629.º, n.º 2, do NCPC
(2013)), não é admissível recurso para o STJ.
18-12-2013
Revista excepcional n.º 59/10.2TBALD.C1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
Revista excepcional
Requisitos
Recurso de revista
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Ónus de alegação
Acórdão
Acórdão fundamento
I - Embora o n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil enumere os requisitos da revista
excepcional segundo determinada ordem, nada impede até por razões de economia processual,
que, no seu conhecimento, se siga uma diferente prioridade.
II - A dupla conformidade implica a confirmação unânime e irrestrita, pela Relação do julgado pela
1.ª instância, independentemente de motivação que, tantas vezes, diverge por força da consubstanciação mas não afecta o vencimento (ou decaimento) do julgado.
III - Quando se invoca a contradição de julgados nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1
do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil apenas deve ser indicado um único Acórdão
fundamento.
IV - Se o recorrente referir vários e não for inequívoco qual deles pretende que fundamente a oposição, deve entender-se sê-lo o do Supremo Tribunal de Justiça, se os restantes forem de Relações e, sendo todos do mesmo Tribunal, o mais recente.
V - O Colectivo do n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil não conhece das nulidades
(vícios de limite) do artigo 668.º, imputados ao aresto recorrido que serão sindicados pela
Conferência a quem o recurso seja distribuído.
20-12-2013
Revista excepcional n.º 251/09.2TYVNG-I.P1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
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Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Admissibilidade de recurso
Dupla conforme
Oposição de julgados
Acórdão fundamento
Certidão
Ónus de alegação
Ónus da prova
Princípio da cooperação
I - Fundando-se o recurso na alínea c) do mesmo n.º 1, cumpre ao recorrente juntar certidão integral
de um único Acórdão-fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado.
II - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados.
III - O Tribunal que admite o recurso não tem que buscar os elementos para verificar dessa condição, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter.
IV - Para que se verifique oposição de julgados susceptível de integrar o requisito da alínea c) do
n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil é necessário que o Acórdão fundamento e
o aresto recorrido contenham soluções opostas sobre questões expressamente tratadas e decididas.
20-12-2013
Revista excepcional n.º 1551/12.0TBBRG-V.G1.S1
Sebastião Póvoas (Relator) *
Pires da Rosa
Silva Salazar
Revista excepcional
Requisitos
Dupla conforme
Relevância jurídica
Interesses de particular relevância social
Falência
Verificação ulterior de créditos
Restituição de bens
Contrato-promessa de compra e venda
Prazo de propositura da acção
Prazo de caducidade
I - Sendo o acórdão da Relação confirmativo, por unanimidade, da decisão da 1.ª instância, o n.º 3
do art. 721.º do CPC exclui a possibilidade de revista, salvo se ocorrer algum dos pressupostos
previstos nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal.
II - A relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito ocorre quando se trate de
questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um
largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de obter um consenso em termos
de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional
na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da provável interpretação, com
que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma
melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC).
III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que poBoletim anual – 2013
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nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significativo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).
IV - Reveste as referidas relevâncias – jurídica e social – a questão de saber qual o prazo de caducidade da acção proposta ao abrigo do disposto nos arts. 203.º e 205.º do CPEREF, para verificação ulterior de créditos e outros direitos, entre os quais o direito à separação ou restituição
de bens, sendo a causa de pedir o incumprimento de contrato-promessa de compra e venda de
fracção autónoma, por parte da promitente-vendedora, entretanto declarada falida.
20-12-2013
Revista excepcional n.º 652/03.0TYVNG-Q.P1.S1
Silva Salazar (Relator)
Pires da Rosa
Sebastião Póvoas
_____________________________
* Sumário elaborado pelo relator
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A
Absolvição da instância, 79
Abuso do direito, 158, 167
Acção cível, 115
Acção de reivindicação, 55
Acção inibitória, 129
Acção sobre o estado das pessoas, 2
Acesso ao direito, 115
Acidente de trabalho, 205
Acidente de viação, 45, 115, 144, 165, 175, 186, 205
Acórdão, 198, 223
Acórdão fundamento, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17,
18, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 41, 47, 48, 51, 52,
53, 54, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 77, 78, 80,
81, 82, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100,
101, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 115, 117, 118,
119, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 136, 138,
140, 144, 147, 148, 152, 153, 154, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 170, 172, 173,
176, 181, 184, 185, 187, 193, 194, 195, 199, 200,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 215,
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224
Acórdão recorrido, 3, 29, 172, 181, 218, 219
Actividade comercial, 13
Acto de registo, 117
Administrador de insolvência, 178
Admissibilidade, 63, 98
Admissibilidade de recurso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201,
203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224
Advogado, 24, 115, 198
Agência, 220
Alçada, 2, 5, 7, 10, 19, 32, 52, 76, 86, 88, 106, 109, 112,
128, 143, 178, 181, 191, 221, 223
Alcoolemia, 144, 175
Alegações de recurso, 45, 57, 81
Alimentos devidos a filhos maiores, 215
Alimentos devidos a menores, 67
Alteração, 123
Alteração da causa de pedir, 66
Alteração da qualificação jurídica, 74, 92
Alteração das circunstâncias, 150
Anulabilidade, 195

Anulação da partilha, 113
Aplicação da lei no tempo, 87, 142, 167, 211
Apoio judiciário, 21
Apreciação da prova, 44, 175, 210
Apresentação a pagamento, 22
Apresentação dos meios de prova, 208
Apropriação, 35
Arrendamento para comércio ou indústria, 178
Arrendamento para habitação, 74, 98, 142
Arrendamento urbano, 208
Arresto, 172
Assunção de dívida, 204
Aval, 18, 68

B
Baldios, 117
Banco, 41, 173
Bem imóvel, 14
Boa fé, 123

C
Caducidade, 172, 188
Casa de habitação, 37
Caso julgado, 11, 71, 103, 134, 201
Causa de pedir, 104
Certidão, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 29, 32, 35,
38, 39, 41, 47, 48, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71,
73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 95,
96, 98, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 113, 115, 117,
118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 138,
140, 148, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 163,
164, 165, 167, 170, 173, 176, 184, 185, 187, 193,
195, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 212, 215,
217, 219, 220, 222, 224

Ch
Cheque sem provisão, 22

C
Citação, 70, 186, 192
Cláusula contratual geral, 41, 129, 173, 188
Cláusula de exclusividade, 220
Compensação de créditos, 173
Competência, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 50, 55, 57, 60, 62,
63, 64, 65, 73, 82, 85, 103, 106, 111, 122, 127, 128,
133, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 149, 154,
155, 159, 164, 168, 169, 174, 178, 179, 180, 183,
184, 190, 191, 195, 196, 197, 204, 212, 216, 217
Competência material, 176
Compra e venda, 15
Conclusões, 45, 57
Condenação, 109
Condenação em objecto diverso do pedido, 148
Condenação em quantia a liquidar, 3
Condenação ultra petitum, 43
Condução sem habilitação legal, 166
Confissão, 181, 193
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Conhecimento do mérito, 102
Conhecimento no saneador, 79
Cônjuge, 70
Constitucionalidade, 168
Conta solidária, 174
Contrato de adesão, 173, 188
Contrato de arrendamento, 43
Contrato de comodato, 77
Contrato de concessão comercial, 220
Contrato de crédito ao consumo, 129
Contrato de depósito, 173
Contrato de factoring, 33, 53
Contrato de mútuo, 37, 204
Contrato de permuta, 71
Contrato de seguro, 11, 66
Contrato-promessa, 40, 200
Contrato-promessa de compra e venda, 14, 39, 224
Crédito, 24, 178
Crise económica, 150
Culpa da vítima, 186

Documento particular, 204
Doença mental, 15
Dominialidade, 162
Domínio hídrico, 207
Dupla conforme, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
46, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111,
112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 126, 127, 128, 131, 135, 136, 139, 140, 141,
142, 143, 145, 146, 147, 149, 150,151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224

D
Dação em pagamento, 204
Dano, 87
Danos patrimoniais, 45, 54
Danos reflexos, 186
Decisão, 50, 63
Decisão que não põe termo ao processo, 4, 7, 20, 21,
23, 46, 50, 51, 52, 55, 69, 78, 79, 80, 84, 125, 145,
156, 159, 174, 181, 183, 184, 185, 186, 192, 203,
208, 209
Decisão que põe termo ao processo, 102
Decisão surpresa, 62, 74
Declaração de insolvência, 178, 217
Declaração de utilidade pública, 107
Denúncia, 178
Depósito bancário, 187
Desocupação, 98
Despacho de aperfeiçoamento, 94, 172, 222
Despacho de mero expediente, 69, 78, 79, 80, 125,
145
Despacho do relator, 45, 65, 103
Despacho liminar, 23
Despiste, 115
Detenção, 35
Devedor, 109
Dever de comunicação, 41
Dever de informação, 41, 188
Deveres conjugais, 87
Direito a alimentos, 67, 105
Direito a identidade pessoal, 2, 42, 133, 168
Direito à indemnização, 87, 186
Direito a reserva sobre a intimidade, 133
Direito de habitação, 1, 43
Direito de propriedade, 54, 75, 182
Direito de regresso, 144, 165
Direito de retenção, 14, 39
Direitos de personalidade, 84, 86, 155, 156
Direitos do consumidor, 59, 222
Distribuição, 9, 19, 46, 135, 183
Divórcio, 87
Documento autêntico, 182

E
Efeitos patrimoniais, 2, 158
Embargos de terceiro, 14, 87
Empresa comercial, 59
Encargo da herança, 219
Endosso, 35
Enriquecimento sem causa, 36, 66, 207
Erro, 195
Escritura pública, 116
Estabelecimento comercial, 219
Estabelecimento da filiação, 2
Estado estrangeiro, 116
Estatuto pessoal, 2
Excepção dilatória, 79
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