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 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 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 al. a) do n.º 1 do art. 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 STJ para evitar dissonâncias 

interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito. 

III - O requisito da al. b) do n.º 1 do art. 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 tranqui-

lidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as 

instituições ou a aplicação do direito. 

 

05-01-2012 

Revista excepcional n.º 1099/08.7TBFAF.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Fundando-se o recurso na al. c) do n.º 1 do art. 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 con-

tradição de julgados. 

II - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução/fotocópia do acórdão extra-

ído de uma publicação privada como é a “Colectânea de Jurisprudência”. 

 

05-01-2012 

Revista excepcional n.º 2751/08.2TBSTS.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 
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 Insolvência 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Pretendendo interpor revista, mas estando verificada a dupla conformidade do n.º 3 do art. 721.º 

do Código de Processo Civil, no caso de insolvência o recorrente só pode lançar mão da revis-

ta excepcional a que se refere a parte final daquele n.º 3 e o art. 721.º-A do mesmo diploma. 

II - Tem, porém, que demonstrar a contradição de julgados e instruir o recurso com certidão do 

Acórdão-fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado, só assim dando cumpri-

mento ao ónus da al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil. 

III - Não pode limitar-se a juntar uma simples cópia ou fazer apelo a uma base de dados. 

IV - Tem outrossim que alegar/demonstrar os aspectos de identidade que determinam a contradição 

entre os Acórdãos recorrido e fundamento. 

 

05-01-2012 

Revista excepcional n.º 1149/10.7TYLSB.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Procedimentos cautelares 

 

I - A limitação recursória para o STJ nos procedimentos cautelares constante do art. 387.º-A do 

Código de Processo Civil é impeditiva de revista excepcional, já que esta só é de aceitar quan-

do a revista-regra só não é admissível por ter havido dupla conformidade (n.º 3 do art. 721.º do 

Código de Processo Civil). 

II - Verificada a dupla conformidade só há que passar à análise dos requisitos do n.º 1 do art. 721.º-

A do Código de Processo Civil quando não existe, para além daquele pressuposto, qualquer 

outra limitação, ou impedimento, à revista regra. 

 

05-01-2012 

Revista excepcional n.º 698/11.4TBMCN.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Ónus da prova 

 Depoimento de parte 
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 Valor probatório 

 

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 

pôs termo ao processo e nem sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, tivesse 

decidido do mérito da causa (arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. h), ambos do CPC), tendo an-

tes conhecido de questão atinente à valoração de depoimento de parte. 

II - O recorrente não cumpriu o ónus de juntar cópia, com certificação do trânsito em julgado, do 

acórdão-fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (art. 721.º-A, 

n.º 2, al. c), do CPC). 

III - Nem se poderia falar em contradição porque nos acórdãos indicados pelo recorrente a questão 

é da admissibilidade ou inadmissibilidade de depoimento de parte requerido, enquanto no 

acórdão recorrido a questão de direito se situa numa fase posterior – saber se admitido e pres-

tado o depoimento, ele pode ou não ser utilizado pelo julgador para, juntamente com mais 

elementos de prova, formar a sua convicção, ainda que sobre factos favoráveis ao depoente, ou 

se ao julgador se impõe que não valore o depoimento, ainda que requerido pela parte que, a fi-

nal, contra ele se rebela. 

 

10-01-2012 

Revista excepcional n.º 2550/08.1TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Notificação 

 Audiência de julgamento 

 

I - Para que a revista excepcional seja admissível, nos termos do art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC, 

não basta que o recorrente reproduza o texto da lei – seja em causa uma questão cuja aprecia-

ção, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do 

direito – competindo-lhe ainda indicar, sob pena de rejeição, as razões pelas quais a aprecia-

ção da questão é claramente necessariamente para uma melhor aplicação do direito (al. a) do 

n.º 2 do referido preceito). 

II - É preciso que a questão jurídica (não a questão de facto que aqui está substancialmente em 

causa, de saber se o requerente foi ou não factualmente notificado da realização da audiência) 

seja não apenas relevante mas se torne claramente necessário que, para uma melhor aplicação 

do direito, o STJ venha a debruçar-se igualmente sobre ela. 

 

10-01-2012 

Revista excepcional n.º 306/09.3TBTMC.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 
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 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Motivação 

 Ónus da prova 

 

I - A prova da existência de oposição de julgados, justificativa da revista excepcional, só pode fa-

zer-se com a certidão do acórdão-fundamento, sob pena de rejeição do recurso (art. 721.º, n.º 

2, al. c), do CPC). 

II - Na situação vertente, o que existe não são decisões contraditórias, mas sim fundamentações 

divergentes, quanto à qualificação de um determinado dano. 

III - Os aspectos de identidade que justificam a contradição alegada têm que se reportar ao núcleo 

decisório e não a quaisquer considerações feitas nos acórdãos que, só por si, não determinam 

aquela oposição. 

 

10-01-2012 

Revista excepcional n.º 2528/09.8TBBRG.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Procedimentos cautelares 

 

I - 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 art. 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 art. 721.º-A do Código de Processo Civil, que o recorrente, perante ele, invoque e mo-

tive. 

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 proces-

sual, rejeitar, desde logo, o recurso, o que acontece quando em procedimento cautelar não se 

perfila nenhuma das excepções do art. 387.º-A, constante do n.º 2 do art. 678.º do Código de 

Processo Civil. 

 

10-01-2012 

Revista excepcional n.º 313/10.3TBMCN-B.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 
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 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme; finalmente, identificar a presença dos requi-

sitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - No caso, a revista não poderia ser normalmente admitida por razão distinta da existência de 

dupla conforme, uma vez que o valor atribuído à acção foi o de € 9 000,00, inferior à alçada da 

Relação, sendo a sucumbência do recorrente também inferior a metade desse valor, pelo que, 

face ao disposto no art. 678.º, n.º 1, do CPC, a revista é normalmente inadmissível, o que im-

pede também a sua admissão excepcional. 

III - Mesmo que tal não se verificasse, a presente revista não poderia ser admitida como revista 

excepcional visto que o recorrente não indicou qualquer das razões ou aspectos de identidade 

aludidos no art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC, e nem juntou cópia certificada do acórdão-

fundamento. 

 

10-01-2012 

Revista excepcional n.º 238/10.2TBVNC.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Insolvência 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - A parte inicial do art. 14.º, n.º 1, do CIRE exclui, em princípio, a revista normal em processo de 

insolvência, apenas admitindo recurso em um grau; mas a parte final do mesmo dispositivo 

afasta o impedimento da revista normal quando o recorrente demonstre a exigida oposição de 

julgados. 

II - Invocando os recorrentes contradição de julgados, se a demonstrarem, a revista será admissível 

como normal, deixando porém de o ser por força da dupla conforme; mas o próprio facto que 

então terá determinado a admissibilidade, excluída pela dupla conforme, da revista a título 

normal, por ser o mesmo que possibilita a sua admissão como excepcional imporá, apesar da 

dupla conforme, a respectiva admissão como excepcional, se observado o disposto na al. c) do 

n.º 2 do art. 721.º-A do CPC. 

III - Mesmo que se verifique a invocada contradição de julgados, a presente revista, embora pudes-

se ser admissível como revista normal, teria deixado de o ser por força da verificação da dupla 

conforme e, para que pudesse ser admitida a título excepcional, e como os recorrentes não in-

vocam qualquer outro pressuposto de admissibilidade, necessário seria que tivessem procedido 
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oportunamente (com o requerimento de interposição e alegações) à junção de cópia do acór-

dão-fundamento, transitado em julgado, o que não fizeram. 

 

10-01-2012 

Revista excepcional n.º 18562/10.2T2SNT-D.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Pires da Rosa 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Matéria de direito 

 Matéria de facto 

 Trânsito em julgado 

 

I - 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 mesmo diploma), ou seja, do acórdão da Re-

lação 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. 

II - Havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimi-

dade, passa a revista, se sem essa conformidade era admissível, a ser inadmissível, com as ex-

cepções consagradas no art. 721.º-A do CPC (art. 721.º, n.º 3, do CPC). 

III - Na hipótese dos autos, a recorrente, nas suas alegações da apelação, limitou o âmbito desse 

recurso à impugnação da matéria de facto, pretendendo a sua alteração, e à consequente altera-

ção também da decisão jurídica com base apenas nessa alteração factual, aceitando expressa-

mente que, sem tal alteração da decisão de facto, ficava inviabilizada decisão jurídica diferen-

te. 

IV - A sentença da 1.ª instância transitou em julgado na parte respeitante à decisão de que dos fac-

tos que deu por assentes resultava a decisão jurídica que tomou (art. 684.º, n.º 4, do CPC), vis-

to tal sentença não ser objecto de recurso nessa parte. 

V - Mantida pela Relação a decisão sobre a matéria de facto, os efeitos do julgado pela 1.ª instân-

cia, na parte não recorrida e que consiste na consagração da improcedência da acção como 

consequência jurídica daquela matéria de facto inalterada, não podiam já ser prejudicados pela 

decisão do recurso de apelação, o que torna a subsequente exposição feita pelo acórdão recor-

rido e o eventual conhecimento das questões neste recurso suscitadas pelo recorrente um mero 

exercício académico a que os tribunais não são destinados. 

VI - A causa tem de ser considerada extinta face à decisão da Relação sobre a matéria de facto e 

que o STJ não pode alterar (arts. 722.º, n.º 3, e 729.º, n.º 2, ambos do CPC), o que afasta a ve-

rificação do pressuposto de admissibilidade invocado. 

 

12-01-2012 

Revista excepcional n.º 685/09.2TJVNF.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

7 

 Caso julgado 

 

I - 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 mesmo diploma), ou seja, do acórdão da Re-

lação 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. 

II - Havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimi-

dade, passa a revista, se sem essa conformidade era admissível, a ser inadmissível, com as ex-

cepções consagradas no art. 721.º-A do CPC (art. 721.º, n.º 3, do CPC). 

III - Excepcionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 

721.º do CPC quando esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídi-

ca, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a), 

do CPC). 

IV - O conceito genérico da referida al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão 

sub judice surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro 

legal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a ou-

tra matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro 

legal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que 

gere com probabilidade decisões divergentes. 

V - O acórdão recorrido baseou-se essencialmente na caracterização do instituto do caso julgado, 

do efeito preclusivo do caso julgado e da autoridade do caso julgado (nomeadamente sobre se 

incide apenas sobre a parte decisória propriamente dita ou também sobre a decisão de questões 

preliminares integradas na respectiva fundamentação, estendendo-se a situações de ausência 

formal de identidade de sujeitos, de pedido ou de causa de pedir), matérias que revestem gran-

de dificuldade e cuja análise, espelhada no acórdão recorrido, implica profundo estudo, inclu-

sive doutrinário, que revela também a existência de dúvidas e da probabilidade de sobre a 

mesma questão poderem ser produzidas decisões divergentes. 

 

12-01-2012 

Revista excepcional n.º 816/09.2TBAGD.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Competência 

 

I - 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 mesmo diploma), ou seja, do acórdão da Re-

lação 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. 

II - Havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimi-

dade, passa a revista, se sem essa conformidade era admissível, a ser inadmissível, com as ex-

cepções consagradas no art. 721.º-A do CPC (art. 721.º, n.º 3, do CPC). 

III - Na hipótese dos autos inexiste a dupla conforme, face ao provimento da apelação, o que impe-

de a presente revista de ser qualificada como excepcional e a pronúncia desta formação sobre 

os respectivos pressupostos de admissibilidade. 
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IV - Só que, precisamente por inexistir dupla conforme, tal não obsta à admissão da revista a título 

normal, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos de admissibilidade e não ocorra 

qualquer outro impedimento legal à sua admissão, cabendo tal decisão ao Relator a quem o 

presente recurso for atribuído em distribuição normal, ou ao seu Colectivo se for caso disso. 

 

12-01-2012 

Revista excepcional n.º 3196/09.2TBBRG-C.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Contrato de compra e venda 

 Veículo automóvel 

 Registo automóvel 

 Registo predial 

 

I - O conceito genérico da referida al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão sub 

judice surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro le-

gal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra 

matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro le-

gal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que 

gere com probabilidade decisões divergentes. 

II - Para que se verifique o requisito contido na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, perante a 

vaguidade e indeterminação legal do mesmo que tornam de enorme dificuldade o estabeleci-

mento de critérios para a sua delimitação, há que atentar na matéria de facto articulada, de 

forma a determinar se, perante ela, poderá surgir uma situação em que possa haver colisão de 

uma decisão jurídica com valores sócio-culturais dominantes que a devam orientar e cuja 

eventual ofensa possa suscitar alarme social determinante de profundos sentimentos de inquie-

tação que minem a tranquilidade de uma generalidade de pessoas, situações em que nomea-

damente fique posta em causa a eficácia do direito e a sua credibilidade por se tratar de casos 

em que há um invulgar impacto na situação da vida que a norma em apreço vise regular ou em 

que exista um interesse comunitário que, pela sua peculiar relevância, pudesse levar, por si só, 

à admissão da revista por os interesses em jogo ultrapassarem significativamente os limites do 

caso concreto. 

III - A questão em análise consiste em determinar qual, de entre as duas vendas em confronto (a 

venda ao autor celebrada em primeiro lugar ou a venda posteriormente feita ao recorrente por 

entidade distinta dos intervenientes na primeira), tendo como objecto o mesmo veículo auto-

móvel, e consideradas provadas pelas instâncias, deve prevalecer, por determinação de quem o 

adquiriu legalmente do anterior proprietário, tendo nomeadamente em conta que, enquanto a 

aquisição da propriedade do veículo pelo autor não se mostra registada, já se encontra regista-

da a respectiva aquisição da propriedade a favor do recorrente. 

IV - Tal questão não reveste complexidade nem dificuldade que justifiquem a atribuição de uma 

relevância jurídica de tal ordem que determine claramente a necessidade de uma reapreciação 

da mesma para melhor aplicação do direito. 

V - Porém, já se afigura que se encontram em causa interesses de particular relevância social, dada 

a função do registo predial e automóvel (dar publicidade à situação jurídica de determinados 

bens, conferindo segurança ao respectivo comércio jurídico) e considerando ainda o elevado 

número de negócios do tipo que se encontra em causa, pois uma decisão que não atente nesta 
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relevância pode contribuir para a diminuição da confiança dos cidadãos naquele registo, sendo 

susceptível de originar alarme social determinante da insegurança do comércio jurídico e de 

grandes prejuízos para a economia, pelo que é de considerar verificado o pressuposto da al. b) 

do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

12-01-2012 

Revista excepcional n.º 254/10.4TBAVV.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Princípio do contraditório 

 Anulabilidade 

 Sociedade comercial 

 Balanço societário 

 

I - A dupla conformidade é circunstância impeditiva da revista-regra (n.º 3 do art. 721.º do CPC), e 

pressuposto atributivo da competência do Colectivo/Formação para, nos termos do n.º 3 do art. 

721.º-A, 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 o da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, indicar as razões determinantes da 

relevância jurídica. 

III - E para que esta ocorra é necessário tratar-se de questão com complexidade e dificuldade impli-

cando a sua subsunção jurídica, importante e detalhado exercício de exegese, não bastando ter 

consagração legal desde que a doutrina e a jurisprudência ainda não se tenham pronunciado 

detalhadamente e haja o risco de serem produzidas soluções divergentes. 

IV - A eventual preterição/violação do contraditório é questão sem relevância jurídica como o são, 

em regra, as questões meramente adjectivas. 

V - Mas tem relevância jurídica – integrando o requisito da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – 

a questão dos efeitos da anulação dos balanços societários dos exercícios anteriores ao que 

serviu de base à transformação da sociedade. 

 

13-01-2012 

Revista excepcional n.º 150/09.8TBOAZ.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Certidão 
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 Oposição de julgados 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Dever de cooperação 

 

I - Fundando-se o recurso na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, cumpre ao recorrente 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 condi-

ção, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificulda-

de insuperável de os obter. 

IV - Para que se verifique oposição de julgados susceptível de integrar o requisito da al. c) do n.º 1 

do art. 721.º-A do CPC é necessário que o Acórdão-fundamento e o aresto recorrido conte-

nham soluções opostas sobre questões expressamente tratadas e decididas. 

 

16-01-2012 

Revista excepcional n.º 13/11.7T2AVR-B.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 

I - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada, não se contentando essa demonstra-

ção com uma fotocópia extraída de uma base de dados que não garante a genuinidade da 

transcrição nem o trânsito em julgado da decisão fotocopiada. 

II - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude 

a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil re-

solução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e 

detalhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à pro-

vável interpretação das normas à mesma aplicáveis. 

III - Se a questão colocada pelo recorrente é a de saber se, ao requerer-se a intervenção principal 

provocada, nos termos do art. 325.º do CPC, necessário se torna formular um pedido de con-

denação do interveniente, conforme estatui o art. 467.º, n.º 1, al. e), do CPC para a petição ini-

cial, ou se, ao invés, se deve entender que o pedido de condenação formulado na petição inici-

al abrange o interveniente, não reveste a especial relevância jurídica a que se reporta a al. a) do 

n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

19-01-2012 

Revista excepcional n.º 610/08.8TBAMT.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 
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Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Insolvência 

 

I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis. 

II – Se a questão central abordada nas decisões (de 1.ª instância e da Relação) passa apenas pela 

consideração de que, no contrato de empreitada de imóveis destinados a longa duração, os de-

feitos que se pretendem corrigidos devem ser denunciados e a respectiva eliminação ou a in-

demnização correspondente deve ser pedida no prazo de um ano após a denúncia, não assume 

qualquer especial relevância jurídica. 

 

19-01-2012 

Revista excepcional n.º 837/09.5TBMAI.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 

I - Não existe oposição de julgados quando as decisões invocadas como conflituantes tenham por 

cerne situações de facto não coincidentes, ou pelo menos não coincidentes na sua envolvência 

fáctico-jurídica, uma vez que situações com circunstancialismos diferentes podem levar a de-

cisões diferentes, em que o entendimento jurídico só aparentemente é conflituante.  

II - Não existindo oposição de julgados, falece o fundamento para a admissibilidade da revista ex-

cepcional. 

 

19-01-2012 

Revista excepcional n.º 877/09.4TBAVR.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 
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 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 

I - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada, não se contentando essa demonstra-

ção com uma fotocópia extraída de uma base de dados que não garante a genuinidade da 

transcrição nem o trânsito em julgado da decisão fotocopiada. 

II - O recorrente não cumpriu aquele ónus e nem invocou qualquer dificuldade que impusesse a 

intervenção do tribunal para facilitar o seu cumprimento, pelo que é de rejeitar o recurso. 

 

19-01-2012 

Revista excepcional n.º 4224/10.4TBBRG-D.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Sentença 

 Nulidade de sentença 

 Despacho saneador 

 Decisão que põe termo ao processo 

 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 e da al. h) 

do n.º 2 do art. 691.º do CPC (art. 721.º, n.º 1, do mesmo diploma), ou seja, do acórdão da Re-

lação 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. 

II - Havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimi-

dade, passa a revista, se sem essa conformidade era admissível, a ser inadmissível, com as ex-

cepções consagradas no art. 721.º-A do CPC (art. 721.º, n.º 3, do CPC). 

III - Na hipótese dos autos inexiste a dupla conforme, uma vez que a Relação declarou nula a sen-

tença de 1.ª instância, que desapareceu do universo jurídico com o valor de sentença, tendo si-

do substituída pelo acórdão recorrido e, por isso, não há lugar a revista excepcional, sem em-

bargo de a revista normal não se mostrar afastada pelo n.º 3 do art. 721.º do CPC. 

 

19-01-2012 

Revista excepcional n.º 297/08.8TBPVL.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 
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 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Acórdão fundamento 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Renúncia 

 

I - A questão tratada no Acórdão recorrido notoriamente não colide com a doutrina do Acórdão 

fundamento (uniformizador de jurisprudência), uma vez que neste aresto não foi tratada a 

questão dos embargos de terceiro por parte dos cônjuges nem das respectivas citações. 

II - Não se perfilando a situação excepcional da al. c) do n.º 2 do artigo 678.º do diploma adjectivo, 

a afastar as regras imperativas do valor e da sucumbência, não pode o impetrante apelar ao re-

quisito da al. c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, uma vez que a revista 

já estava absolutamente vedada por razão alheia à dupla conformidade. 

 

24-01-2012 

Revista excepcional n.º 5386/08.6TBSTB.B.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Renúncia 

 

I - A revista excepcional é um recurso ordinário, mais não sendo do que uma revista-regra sujeita a 

especiais condições de admissão por, a montante, se verificar uma situação de dupla confor-

midade. 

II - Tratando-se de recurso para o Tribunal Constitucional com fundamento na al. b) do n.º 1 do 

artigo 70.º da LOFPTC (Lei n.º 28/82) há que respeitar o princípio da exaustão constante do 

n.º 2 do mesmo preceito. 

III - A revista excepcional é um recurso ordinário, nos termos e para os efeitos da última norma 

citada, sendo que se o recorrente a reconhece como admissível deve pedi-la antes de interpor 

recurso para o Tribunal Constitucional. 

IV - Interpondo recurso para o Tribunal Constitucional, com fundamento na al. b) do n.º 1 do artigo 

70.º da LOTC, de uma decisão da Relação a confirmar unânime e irrestritamente o julgado pe-

la 1.ª Instância (n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil), o impetrante renuncia taci-

tamente à revista excepcional. 

V - O artigo 75.º, n.º 1 da LOTC não é aplicável aos recursos fundados na al. b) do n.º 1 do artigo 

70.º pois estes pressupõem uma decisão de “última palavra”. 

 

24-01-2012 

Revista excepcional n.º 2188/09.6TJLSB.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 
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 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme e; finalmente, identificar a presença dos re-

quisitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - No caso, a revista não poderia ser normalmente admitida por razão distinta da existência de 

dupla conforme, uma vez que o valor atribuído à acção foi o de € 16 541,00, inferior à alçada 

da Relação, sendo a sucumbência do recorrente também inferior a metade desse valor, pelo 

que, face ao disposto no art. 678.º, n.º 1, do CPC, a revista é normalmente inadmissível, o que 

impede também a sua admissão excepcional. 

 

24-01-2012 

Revista excepcional n.º 471-B/2002.P1-A.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Processo administrativo 

 Processo de contra-ordenação 

 Coima 

 Cúmulo jurídico 

 Pagamento voluntário 

 

I - O conceito genérico da referida al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão sub 

judice surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro le-

gal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra 

matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro le-

gal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que 

gere com probabilidade decisões divergentes. 

II - Resultando dos fundamentos específicos da revista excepcional 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, tal distinção só reveste a excepcional relevância jurídica que torne 

claramente necessária a sua apreciação em via de recurso de revista para melhor aplicação do 

direito quando, pelas dificuldades que suscite a sua resolução, seja susceptível de causar, em 

geral, fortes dúvidas e probabilidade de decisões jurisprudenciais divergentes nos diversos 

processos de natureza cível presentes nos tribunais, só então revestindo a questão um relevo 

jurídico indiscutível que origine a verificação do pressuposto de admissibilidade em causa. 

III - A questão em análise consiste em saber se a recorrente tem direito à devolução, pela Via Ver-

de, da quantia que diz ter pago a mais, a título de coima por contra-ordenações que não foram, 

como no seu entender deviam ter sido, qualificadas como uma única contra-ordenação conti-

nuada ou como um concurso de contra-ordenações, por ela cometidas, por falta de pagamento 

de taxas de portagens de auto-estradas, ao transporem veículos seus, com equipamentos identi-

ficadores da Via Verde, mas sem que os respectivos contratos de adesão ao sistema estivessem 

válidos por terem sido desactivados pela ré, barreiras de portagem através de uma via reserva-
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da a um sistema electrónico de cobrança, sendo que o pagamento a que procedeu foi voluntá-

rio e na convicção de todo o montante pago ser devido. 

IV - Não suscita dificuldades de maior saber se a recorrente goza do direito, a exercer contra a Via 

Verde ou, em vez disso, contra os respectivos destinatários, à devolução de importâncias even-

tualmente pagas a mais, visto que, por meio de pagamento voluntário, procedeu à opção que 

então entendeu que lhe convinha, fazendo extinguir os processos na fase pré-

contraordenacional, pelo que não é de considerar verificado o pressuposto da al. a) do n.º 1 do 

art. 721.º-A do CPC. 

 

24-01-2012 

Revista excepcional n.º 326/10.5TBCTB.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Motivação 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Rejeição de recurso 

 

Se a recorrente não cumpriu o ónus que sobre si faziam impender as als. a) e b) do n.º 2 do art. 

721.º-A do CPC que, sob pena de rejeição, lhe impunham que indicasse, na sua alegação, 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 e como tam-

bém não refere sequer qualquer acórdão da Relação ou do STJ, já transitado, em contradição 

com o recorrido (als. c) dos n.ºs 1 e 2 do art. 721.º-A do CPC), a conclusão só pode ser a de re-

jeição da pretendida revista excepcional. 

 

26-01-2012 

Revista excepcional n.º 1267/08.1TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Insolvência 

 Administrador de insolvência 

 Nomeação 

 Destituição 

 Rejeição de recurso 
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I - Apesar de se entender, no acórdão recorrido, que a cessação das funções de administrador de 

insolvência se dá com a nova declaração de insolvência e a consequente nomeação de um ad-

ministrador e, no acórdão fundamento, que as funções de administrador de insolvência só ces-

sam com a notificação ao primitivo administrador de insolvência de que foi nomeado um ou-

tro, num outro processo de insolvência, as divergências entre um e outro acórdão diluem-se 

quando este último (acórdão fundamento) não afasta a hipótese de a cessação ocorrer em mo-

mento anterior caso se demonstre que o/a administrador(a) de insolvência teve conhecimento 

dessa cessação em momento anterior. 

II - Se o acórdão fundamento estivesse na posse deste dado fáctico – conhecimento da situação por 

parte do Administrador de Insolvência – teria decidido que a data do conhecimento da situação 

seria a data de cessação das funções de administrador de insolvência, e não a data da notifica-

ção da nova nomeação, pelo que não existe oposição de julgados. 

 

26-01-2012 

Revista excepcional n.º 1267/09.0TBGMR-C.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Rejeição de recuso 

 

Se o recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua relevância 

jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, a re-

vista excepcional não pode ser admitida com base no pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

26-01-2012 

Revista excepcional n.º 7147/09.6TBBRG-A.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 

I - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada, não se contentando essa demonstra-

ção com uma fotocópia extraída de uma base de dados que não garante a genuinidade da 

transcrição nem o trânsito em julgado da decisão fotocopiada. 

II - Se o recorrente não cumpriu aquele ónus e nem invocou qualquer dificuldade que impusesse a 

intervenção do tribunal para facilitar o seu cumprimento, o recurso deve ser rejeitado. 
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31-01-2012 

Revista excepcional n.º 2209/09.2TBGDM.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar (com declaração de voto) 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Direito internacional 

 Lei estrangeira 

 Prescrição  

 

I - O requisito da al. a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil só se verifica quan-

do a “vexata quaestio”, pela sua complexidade ou novidade, implica detalhado exercício exe-

gético para a sua apreciação, não só para a doutrina ou a jurisprudência sobre ela se debaterem 

sem consenso, como pelo seu inedetismo se impuser a intervenção do Supremo Tribunal de 

Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito. 

II - A complexidade de uma questão de Direito Internacional Privado está na determinação da nor-

ma de conflitos aplicável, no apuramento de qualificações ou de situações de reenvio, e, em 

certos casos, nas situações de fraude à lei ou de ofensa da ordem pública. 

III - Porém, tratando-se de interpretar a lei estrangeira aplicável, há que apurar as regras do sistema 

a que pertence, podendo, então a questão assumir complexidade e, quase por certo, novidade a 

implicar estudo e reflexão detalhados. 

IV - Tratando-se de aplicar o instituto da prescrição consagrado no Código Civil de Espanha, a 

questão pode assumir relevância jurídica tanto mais que a livre circulação no espaço Shengen 

e a vizinhança com a Espanha fazem prever a repetição de situações idênticas a imporem solu-

ções incontroversas. 

 

31-01-2012 

Revista excepcional n.º 2357/08.6TVLSB.L2.S2 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Incidentes 

 Nulidade de acórdão 

 Vícios da sentença 

 Excesso de pronúncia 

 Competência 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Acórdão fundamento 

 Pedido subsidiário 

 Subsidiariedade 

 

I - Enquanto a al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC se reporta à contradição entre o acórdão recor-

rido e o acórdão fundamento (este de qualquer Relação ou do Supremo Tribunal de Justiça), a 
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al. c) do n.º 2 do art. 678.º do CPC exige que o acórdão fundamento seja uniformizador de ju-

risprudência, o que não foi o caso. 

II - Na emissão de um juízo sobre o caso julgado ficou claro no acórdão em crise que “este Colec-

tivo não tem competência para decidir sobre esta questão (e só o faria excepcionalmente se a 

situação fosse notória e incontroversa (…), o que não parece ser o caso) que ficará a cargo do 

M.º Conselheiro Relator a quem os autos venham a ser distribuídos como revista regra, pelo 

que ali se concluiu pelo indeferimento do pedido de revista excepcional, determinando-se a 

remessa dos autos à distribuição para eventual conhecimento da revista regra, donde não ocor-

rer o vício previsto na al. d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC. 

III - Não faz sentido pedir revista, a título principal, e revista excepcional, a título subsidiário, por-

que se há dupla conformidade a revista é admitida excepcionalmente (impendendo sobre o re-

corrente o ónus da verificação deste pressuposto, nos termos do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC) 

e, se não ocorrer confirmação unânime e irrestrita pela Relação do julgado de 1.ª instância, o 

recorrente deve limitar-se a pedir revista sem necessidade de invocar qualquer dos requisitos 

do n.º 1 do art. 721.º-A. 

IV - Não há qualquer relação de subsidiariedade entre os pedidos de revista, sendo que a subsidia-

riedade só é possível nos pedidos formulados nas acções (art. 469.º do CPC) que não quanto à 

espécie de recurso. 

 

31-01-2012 

Incidente n.º 10/09.2TBLLE-A.E2.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Graduação de créditos 

 Crédito da Segurança Social 

 

I - O requisito da al. 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 exegéti-

co, que tenha sido tratada pela doutrina e jurisprudência de forma não pacífica ou até, por se 

tratar de inovação legal, que não tenha ainda uma sedimentação que garanta, na aplicação prá-

tica, uma certeza e credibilidade de direito. 

II - Só está preenchido o requisito da al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil 

quando os interesses em causa assumem particular relevância social se conectados com valo-

res sócio-culturais a porem em causa a eficácia do direito e a sua credibilidade, quer na formu-

lação legal, quer na aplicação casuística, conectando-se com valores sociais, éticos ou de con-

duta, com a virtualidade de poder ser posta em causa a aplicação casuística do direito em ter-

mos de poder criar perturbação no dia a dia das pessoas ou que pelo impacto mediático sendo 

susceptível de causar intranquilidade ou descredibilizar o funcionamento das instituições. 

III - Não integra nenhum destes requisitos a verificação e graduação de créditos do Instituto de 

Segurança Social IP – Centro Distrital de Santarém. 

 

31-01-2012 

Revista excepcional n.º 288/09.1TBSTR-C.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  
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 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Caso julgado 

 Execução de sentença 

 Lei aplicável 

 Juiz relator 

 

I - Tratando-se de execução instaurada depois de 1 de Janeiro de 2008, e muito embora o título 

executivo seja uma sentença anterior é aplicável o regime recursório introduzido pelo Decreto-

Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, já que o processo executivo e a acção declarativa gozam de 

plena autonomia, sendo tramitados com regras próprias, apenas sem prejuízo do disposto nos 

artigos 465.° e 466.° do Código de Processo Civil. 

II - Se o recorrente invoca uma das situações do n.º 2, alínea a), do artigo 678.° do Código de Pro-

cesso Civil - no caso, ofensa do caso julgado - é admissível revista - regra, ainda que se perfile 

uma situação de dupla conformidade do n.° 3 do artigo 721.º, já que aquela norma prevalece 

sobre esta. 

III - Então será o M.º Conselheiro Relator a quem o processo venha a ser distribuído que decidirá 

sobre a admissibilidade da revista. 

IV - Nesse caso, e face a esta questão prévia, este Colectivo/Formação não tem de pronunciar-se 

sobre a admissão da revista excepcional pois tal só se justificaria se a revista - regra fosse, 

desde logo, inadmissível apenas por força do n.º 3 do artigo 721.° do Código de Processo Ci-

vil. 

 

07-02-2012 

Revista excepcional n.º 248-E/2001.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Interpretação 

 Ónus da prova 

 Assunção de dívida 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

Limitando-se a recorrente a elencar as normas e a pedir pronúncia sobre a sua aplicação sem que 

justifique, em relação a cada um dos institutos em causa (sentido normal da declaração, ónus 

da prova e assunção de dívida – arts. 236.º, 342.º e 595.º, todos do CC), o que se pretende em 

termos de “uma melhor aplicação do direito” no cotejo com o modo como a decisão recorrida 

o fez e com a complexidade dos respectivos institutos, não se verifica o requisito da al. a) do 

n.º 1 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil, não sendo admissível a revista excepcional. 

 

07-02-2012 

Revista excepcional n.º 18/09.8TCFUN.L1.S1 

Sebastião Povoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 
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 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Caso julgado 

 

Suscitando os recorrentes a questão da ofensa do caso julgado, o recurso interposto pode ser visto 

como inserível no art. 678.º, n.º 2, al. a), “in fine”, do Código de Processo Civil, permitindo a 

revista – regra, independentemente da coincidência de julgados pelas instâncias, o que dispen-

sa a sindicância da presença dos requisitos invocados (n.º 1 do art. 721.º-A do Código de Pro-

cesso Civil), determinando a remessa dos autos à distribuição. 

 

07-02-2012 

Revista excepcional n.º 289/10.7TBPTB.G1.S1 

Sebastião Povoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Interesses de particular relevância social 

 Insolvência 

 Venda 

 Nulidade 

 

Estando em causa um despacho que rejeitou um requerimento de anulação de uma venda efectuada 

no âmbito de um processo de falência, confirmado pelo Tribunal da Relação, e reconduzindo o 

requerente todas as alegações às particularidades e especificidades do caso concreto, sem 

cumprir o ónus de formular a questão ou interpretação dada à norma ou a um determinado ins-

tituto que ofendesse ou pusesse em causa o sentimento geral ou a tranquilidade da sociedade, 

ou de um grupo específico da mesma, e cuja resolução ultrapassasse os limites e interesses 

subjacentes ao caso concreto, então o objecto do recurso não tem a particular relevância social, 

aludida na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC como pressupostos do recurso de revista ex-

cepcional. 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 162/08.9TYVNG-N.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 
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 Acórdão recorrido 

 

I - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada, não se contentando essa demonstra-

ção com uma fotocópia extraída de uma base de dados que não garante a genuinidade da 

transcrição nem o trânsito em julgado da decisão fotocopiada. 

II - Sendo o objecto do acórdão recorrido foi a decisão tomada em 1.ª instância sobre a matéria de 

facto e não sendo a questão colocada no acórdão fundamento abordada no acórdão recorrido, 

então inexiste a oposição de julgados a que se reporta a al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 248/09.2TBMNC.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I - Sendo o valor da causa (de € 20 844,26) inferior à alçada do Tribunal da Relação (€ 30 000) não 

seria admissível o recurso de revista normal (art. 678.º, n.º 1 do CPC), nem, consequentemen-

te, será admissível o recurso de revista excepcional. 

II - Por outro lado, inexiste, no caso, uma situação de dupla conforme (o acórdão da Relação julgou 

procedente o recurso de apelação que apreciou), tal determinaria a convolação da pretendida 

revista excepcional para revista normal, se esta fosse admissível, o que aqui não sucede. 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 1600/09.9TBOLH.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Interesses de particular relevância social 

 Ineptidão da petição inicial 

 Nulidade processual 

 Absolvição da instância 

 

I - A relevância jurídica a que alude o art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC, não é a relevância do ponto 

de vista do desfecho da acção para as partes mas sim do ponto de vista da aplicação do direito 

- a relevância jurídica da questão de direito – com o objectivo de obter um consenso em ter-

mos de servir de orientação, quer para quem possa ter interesse jurídico ou profissional na re-



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

22 

solução de tal questão, quer para as instâncias como forma de se obter uma melhor e mais uni-

forme aplicação do direito. 

II - Cumprindo à recorrente indicar as razões da importância ou relevância da questão - em termos 

de invocar o requisito em apreço – o facto é que nas suas alegações não se encontra a formula-

ção de tal questão, nem o seu alcance, nem ainda as razões que lhe conferem relevância jurídi-

ca, nomeadamente o seu carácter controverso em termos jurisprudenciais e, ou, doutrinários. 

III - Tendo a decisão recorrida julgado verificada a excepção dilatória de nulidade de todo o pro-

cessado (por ineptidão da petição inicial) e, como tal, absolvido os réus da instância, sem 

apreciar o mérito da acção, não está em causa qualquer interesse de particular relevância social 

para efeito do disposto no art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC. 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 8087/09.4TBMAI.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Alçada 

 Reclamação 

 

Não existindo jurisprudência uniformizada sobre a questão objecto de recurso não pode o recorren-

te prevalecer-se do preceituado no art. 678.º, n.º 2, al. c), do CPC, e não sendo a revista normal 

admissível (em virtude do valor da causa – € 26 400 – ser inferior à alçada da Relação), não 

pode haver revista excepcional, razões que ditam a manutenção do despacho reclamado e a 

não admissão do recurso.  

 

09-02-2012 

Incidente n.º 824/10.0TBMAI.P1-A.S1 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não incidindo o recurso sobre decisão final ou despacho saneador que decida do mérito e nem 

se verificando qualquer das situações perfiladas no n.º 2 do art. 678.º do CPC, não há lugar à 

revista – regra, nem consequentemente à revista excepcional. 

II - Ainda que assim não fosse e atendendo a que os recorrentes não produziram afirmação motiva-

da da condição de admissibilidade do recurso que indicaram (art. 721.º-A, n.º 1, al. a) do 

CPC), não seria admissível a revista excepcional (art. 721.º-A, n.º 2, al. a) do CPC). 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 24/08.0TBABF.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 
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 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Despacho saneador 

 Decisão que põe termo ao processo 

 Decisão interlocutória 

 Insolvência 

 Lista de créditos reconhecidos e não reconhecidos 

 Rectificação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (que indeferiu um requerimento de rectifica-

ção da lista de créditos apresentada pelo administrador da insolvência) a decisão que pôs ter-

mo ao processo, nem o despacho saneador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recur-

so autónomo de revista normal (n.º 1 do art. 721.º do CPC), não sendo também, precisamente 

por não ter havido recurso de apelação destas duas últimas decisões da 1.ª instância, caso de 

eventual aplicação do disposto nos n.ºs 2 e 4 do art. 721.º do CPC, que visam a introdução da 

regra geral da impugnação de decisões interlocutórias apenas com o recurso que vier a ser in-

terposto da decisão que ponha termo ao processo. 

II - Entendendo-se que, da conjugação dos n.ºs 1 e 3 do art. 721.º do CPC, a revista excepcional só 

é admissível quando a revista normal, inexistindo dupla conforme, o fosse (só não o sendo por 

efeito da dupla conforme), tem de se concluir pela inadmissibilidade da revista excepcional. 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 413/10.3TJPRT-D.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme; finalmente, identificar a presença dos requi-

sitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Considerando que o acórdão recorrido e a sentença da 1.ª instância não se subordinaram a crité-

rios de legalidade estrita, antes adoptando a solução que julgaram mais conveniente e oportu-

na, no âmbito de processo de jurisdição voluntária, não é admissível recurso para o STJ (art. 

100.º da LPCJP e art. 1411.º, n.º 2, do CPC). 

III - Ainda que assim não fosse e atendendo a que os recorrentes não indicaram qualquer dos pres-

supostos de admissibilidade excepcional da presente revista, como lhes era imposto pelos arts. 

684.º-B, n.º 1, e 721.º-A, n.º 2, ambos do CPC, também este motivo determinaria que a revista 

fosse rejeitada. 

 

09-02-2012 

Revista excepcional n.º 604/10.3TBTND.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 
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Pires da Rosa 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Facto novo 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Acórdão recorrido 

 Questão relevante 

 

I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direi-

to”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado. 

II - Tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com complexi-

dade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou 

finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados. 

III - Irreleva para esse efeito a questão meramente processual consistente na possibilidade de o 

julgador, após a fixação de factos provados, dar como assentes outros factos em contradição 

com aqueles. 

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 - Esse requisito de admissão do recurso não se basta com o texto extraído de uma base de dados. 

VI - O tribunal que admite o recurso só tem que oficiosamente buscar os elementos para verificar 

dessa condição, se a parte alegar / justificar dificuldade insuperáve1 de os obter. 

VII - 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 deci-

didas. 

 

14-02-2012 

Revista excepcional n.º 125/08.4TBMLT.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Efeitos do divórcio 

 Efeitos patrimoniais 

 Retroactividade 

 

I - Quando é pedida a revista excepcional, o Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do 

Código de Processo Civil segue o seguinte caminho: apura se a decisão seria recorrível para o 

Supremo Tribunal de Justiça por existirem os pressupostos gerais de recorribilidade e inexistir 

norma especial que o vede no caso; verificar da existência da dupla conformidade como única 
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razão para que o recurso regra não possa ser conhecido; apurar da existência de qualquer dos 

requisitos do n.º 1 daquele preceito cuja ocorrência tenha sido alegada e motivada pelo recor-

rente. 

II - A situação da alínea a) ocorre quando a questão “sub judice” é controversa na doutrina e na 

jurisprudência, assumindo laivos de complexidade a sua subsunção jurídica por tal implicar 

um importante e detalhado exercício de exegese. 

III - Tal acontece quando o problema cuja solução se busca é dotado de dificuldade, ou complexi-

dade, por inovador, por conter conceitos indeterminados que importe densificar sendo suscep-

tível de interpretações tão divergentes que ponham em causa a boa aplicação do direito. 

IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A só ocorre se «vexata quaestia» recair 

sobre preceito, ou instituto, cuja interpretação e aplicação possa pôr em causa interesses de 

particular relevância social, o que acontece quando - em exegese do n.º 2 do artigo 1789.º do 

Código Civil - se pretende saber como e quando se obtém a retroacção dos efeitos patrimoni-

ais do divórcio. 

 

14-02-2012 

Revista excepcional n.º 607/08.8TBACN-A.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Reclamação 

 Reforma 

 Dupla conforme 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Insolvência 

 

Verificando-se uma situação de dupla conformidade, a excepção da parte final do art. 14.º do 

CIRE, deixa de relevar, podendo, porém, integrar-se na previsão da al. c) do n.º 1 do art. 721.º-

A do Código de Processo Civil, mas, neste caso, a prova da contradição de julgados teria que 

ser feita nos termos indicados na al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil, o 

que não sucedeu, indeferindo-se o pedido de reforma do acórdão por nele não ter ocorrido ma-

nifesto lapso na determinação da norma aplicada nem na qualificação jurídica dos factos. 

 

14-02-2012 

Incidente n.º 1149/10.7TYLSB.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 
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 Oposição de julgados 

 Menor 

 Responsabilidades parentais 

 Alimentos devidos a menores 

 Prestação 

 

I - Tendo o acórdão recorrido confirmado por unanimidade a decisão da 1.ª instância, face ao dis-

posto no n.º 3 do art. 721.° do CPC, a revista é inadmissível a título normal, só o podendo ser 

a título excepcional, se se verificar algum dos fundamentos indicados nas als. a), b) e c) do n.º 

1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Uma vez que no acórdão recorrido, dando como assente que o progenitor do dito menor (confi-

ado à guarda e cuidados da mãe, a quem foi atribuído o exercício do respectivo poder paternal) 

se encontrava com paradeiro desconhecido, desconhecidas sendo também as condições sócio-

económicas do mesmo, se considerou inexequível a fixação de uma pensão alimentar a cargo 

daquele progenitor, confirmando a decisão da 1.ª instância e no acórdão invocado como fun-

damento, proferido no STJ em 27-09-2011, transitado em julgado e junto por certidão pela re-

corrente, se decidiu, em face de igual situação de facto, o contrário, determinando o fixação de 

prestação alimentar o favor dos menores ali em causa, a cargo do respectivo progenitor, apesar 

de serem desconhecidos quer o paradeiro deste quer as suas condições sociais e económicas, 

mostra-se verificado o pressuposto de admissibilidade da revista excepcional previsto na al. c) 

do n.º 1 do art. 721.°-A do CPC. 

 

16-02-2012 

Revista excepcional n.º 2792/08.0TBAMD.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Procedimentos cautelares 

 Incompetência absoluta 

 Competência internacional 

 Direito canónico 

 Concordata 

 Caso julgado 

 Distribuição 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme; finalmente, identificar a presença dos requi-

sitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Nos procedimentos cautelares não há, em princípio, revista normal (art. 387.º-A do CPC), só 

podendo haver lugar a ela nas hipóteses previstas no n.º 2 do art. 678.º do CPC, entre as quais 

se contam as decisões que violem as regras de competência internacional ou em razão da ma-

téria ou da hierarquia, ou que ofendam o caso julgado. 

III - Invocando-se, em alegações, a violação de regras de competência internacional (na medida em 

que o acórdão recorrido decidiu que a apreciação da validade substancial de um acto, um De-

creto Eclesiástico, relativo à organização de uma pessoa jurídica canónica, praticado com fun-

damento no Direito canónico, cabe em exclusivo ao ordenamento jurídico canónico, estando 

essa matéria vedada aos Tribunais Comuns por força do regime fixado na Concordata celebra-

da em 18 de Maio de 2004 entre a Santa Sé e a República Portuguesa) e ainda a violação de 
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caso julgado, verificam-se duas das excepções previstas no n.º 2 do art. 678.°; cabendo a com-

petência para decidir da admissibilidade ou não da revista, a título de revista normal, ao Con-

selheiro Relator, ou seu Colectivo, a quem os autos venham a ser distribuídos em distribuição 

normal. 

 

16-02-2012 

Revista excepcional n.º 27/09.7TBHRT.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Oposição à execução 

 Suspensão da instância 

 Despacho 

 Interpretação 

 Rejeição de recurso 

 

I - O conceito genérico da referida al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão sub 

judice surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro le-

gal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra 

matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro le-

gal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que 

gere com probabilidade decisões divergentes. 

II - Resultando dos fundamentos específicos da revista excepcional 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, tal distinção só reveste a excepcional relevância jurídica que torne 

claramente necessária a sua apreciação em via de recurso de revista para melhor aplicação do 

direito quando, pelas dificuldades que suscite a sua resolução, seja susceptível de causar, em 

geral, fortes dúvidas e probabilidade de decisões jurisprudenciais divergentes nos diversos 

processos de natureza cível presentes nos tribunais, só então revestindo a questão um relevo 

jurídico indiscutível que origine a verificação do pressuposto de admissibilidade em causa. 

III - Uma vez que a questão respeitante à validade, eficácia e até interpretação do despacho judicial 

que tenha decretado a suspensão da instância, a da determinação do início e do termo dessa 

suspensão, assim como a de saber se é necessário ou não despacho a declarar tal termo assu-

mem uma relevância jurídica não superior à normal, não originando de forma clara a necessi-

dade da sua apreciação para melhor aplicação do direito, não é de considerar verificado o pres-

suposto da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

16-02-2012 

Revista excepcional n.º 1875/09.3TBBRG-A.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 
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 Dupla conforme 

 Incompetência relativa 

 Despacho 

 Absolvição da instância 

 Pacto atributivo de competência 

 Tribunal arbitral 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme; finalmente, identificar a presença dos requi-

sitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Sendo o despacho de 1.ª instância impugnado, mantido pela Relação, a decisão que absolveu a 

aqui recorrida da instância, declarando a incompetência relativa do Tribunal em face da con-

venção arbitral celebrada pelas partes e atendendo a que das decisões proferidas na apreciação 

da matéria da incompetência relativa, incluindo a decisão final, só é admissível recurso até à 

Relação (art. 111.º, n.º 4, do CPC), não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso de re-

vista normal por motivo diferente da existência de dupla conforme, o que determina também a 

inadmissibilidade da revista excepcional. 

 

16-02-2012 

Revista excepcional n.º 6207/09.8TBOER.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Rejeição de recurso 

 

I - Excepcionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-

gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, no domínio da mesma legislação e sobre a 

mesma questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferido AUJ com ele conforme 

(art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, 

nem invocado especial dificuldade na obtenção de uma cópia nessas condições, a revista ex-

cepcional não poderá ser admitida. 

 

16-02-2012 

Revista excepcional n.º 4959/10.1TBBRG.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
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 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Jurisprudência obrigatória 

 Expropriação 

 Aplicação da lei no tempo 

 Declaração de utilidade pública 

 Distribuição 

 

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.° do Código das Expropriações de 1999 (aprovada pela Lei n.º 

168/99, de 18 de Setembro) é a não admissão de revista do Acórdão da Relação que fixa o va-

lor 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 - Se invocada a alínea c) do n.º 2 daquele artigo 678.º abre-se a possibilidade de revista – regra 

não sendo caso de intervenção deste Colectivo para apreciar verificação dos requisitos da re-

vista excepcional que, aliás, não configura uma situação de admissibilidade irrestrita da previ-

são do n.° 5 “in fine” do artigo 66.º do Código de Expropriações. 

 

21-02-2012 

Revista excepcional n.º 168/09.0TBLSD.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)* 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Processo especial 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme; finalmente, identificar a presença dos requi-

sitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Considerando que o acórdão recorrido e a sentença da 1.ª instância não se subordinaram a crité-

rios de legalidade estrita, antes adoptando a solução que julgaram mais conveniente e oportu-

na, no âmbito de processo de jurisdição voluntária (acção com processo especial para tutela da 

personalidade nos termos dos arts. 1474.º e 1475.º, ambos do CPC), não é admissível a revista 

normal para o STJ (art. 1411.º, n.º 2, do CPC), por motivo diverso do da ocorrência da dupla 

conforme, e, consequentemente também não se poderá admitir a revista excepcional. 

 

28-02-2012 

Revista excepcional n.º 554/08.3TVLSB.L2.S1 

Silva Salazar (Relator) 
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Pires da Rosa 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Despacho saneador 

 Decisão que põe termo ao processo 

 Insolvência 

 Penhora 

 Vencimento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (que indeferiu um requerimento de levanta-

mento da penhora de vencimento no âmbito de um processo de insolvência) a decisão que pôs 

termo ao processo nem o despacho saneador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de re-

curso autónomo de revista normal (n.º 1 do art. 721.º do CPC). 

II - Entendendo-se que, da conjugação dos n.ºs 1 e 3 do art. 721.º do CPC, a revista excepcional só 

é admissível quando a revista normal, inexistindo dupla conforme, o fosse (só não o sendo por 

efeito da dupla conforme), tem de se concluir pela inadmissibilidade da revista excepcional. 

 

28-02-2012 

Revista excepcional n.º 465/10.2TBLNH-D.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.° 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. 

 

29-02-2012 

Revista excepcional n.º 397/08.4TCGMR.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)* 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 
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 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Segurança Social 

 Crédito da Segurança Social 

 Interpretação da lei 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Verifica-se a situação da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil quan-

do 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 univocida-

de 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 de saber se as dívidas à Segurança Social assumem natureza tributária, 

equivalendo, quanto à sua regularização o regime da LGT e do Código de Processo Tributário. 

IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 72l.º-A do Código de Processo Civil tem ínsito 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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito. 

V - É manifestamente irrealista, e em desacordo com as regras de vida comunitária, atribuir especi-

al relevância social a toda e qualquer questão só por conectada, e sem mais, com a interpreta-

ção e aplicação da lei tributária. 

VI - O facto de a Constituição da República Portuguesa consagrar o direito à Segurança Social não 

implica que assuma relevância jurídica ou social a interpretação e aplicação de qualquer nor-

ma de direito ordinário que discipline ou regulamente esse instituto. 

VII - 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. 

 

29-02-2012 

Revista excepcional n.º 5036/10.0TBBRG.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 
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 Rejeição de recurso 

 

I - A competência do Colectivo/Formação do n.º 3 do artigo 721.°-A CPC está condicionada ao 

pressuposto da dupla conformidade, tal como o caracteriza o n.º 3 do artigo 721.º do Código 

de Processo Civil (Acórdão da Relação a confirmar, “sem voto de vencido, e ainda que por di-

ferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª Instância”). 

II - Não exigindo embora uma sobreposição total (decisões tal qual), pois que admitiu divergência 

quanto à fundamentação, impôs que o julgado conduzisse ao mesmo resultado, e que nenhum 

dos julgadores ficasse vencido. 

III - Esse vencimento deve ser entendido como reportado à discordância quanto ao mérito já que a 

discordância quanto aos fundamentos não implica um vencimento, sabido como é que a maio-

ria se forma com dois votos conformes quanto à decisão propriamente dita e quanto aos fun-

damentos. 

IV - Por vezes é difícil apurar se sob a designação de “declaração de voto” está um “voto vencido”. 

V - Há, então que proceder a uma leitura atenta e cuidadosa para concluir se o juiz se pretendeu 

demarcar do núcleo decisório e julgou em sentido oposto/diverso ou se limitou a demarcar-se 

dos fundamentos mas acabou por aceitar o segmento final. 

VI - Ora, se o n.º 3 do artigo 721.º do Código de Processo Civil não afasta da dupla conformidade a 

opção pelo colectivo por diferentes fundamentos não se vê razão para que deixe de a acolher 

quando essa não aceitação é apenas de um dos membros. 

VII - Os requisitos do n.º 1 do artigo 721.°-A do Código de Processo Civil têm de ser afirmados, e 

devidamente motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta modalidade de recurso, 

como impõe o n.° 2 daquele artigo. 

VIII - Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.°-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. 

 

29-02-2012 

Revista excepcional n.º 35/11.8TBGMR.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Decisão arbitral 

 Princípio do contraditório 

 Excesso de pronúncia 

 Trânsito em julgado 

 

I - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada. 

II - Não tendo o recorrente alegado ou invocado os aspectos de identidade que determinam a con-

tradição, nem se vislumbrando a existência de tais aspectos (no acórdão fundamento decide-se 
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se houve violação do princípio do contraditório e, na afirmativa, se tal poderá conduzir à nuli-

dade da decisão arbitral, bem como se terá ocorrido excesso de pronúncia e, na afirmativa, as 

consequências desta na decisão arbitral, ao passo que o acórdão recorrido tem como objecto a 

questão de saber se a decisão arbitral transitada em julgado pode, ou não, ser atacada posteri-

ormente), é inadmissível o recurso de revista excepcional. 

 

01-03-2012 

Revista excepcional n.º 2553/08.6TBLLE-A.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 

Sendo um dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional o de que este recurso incida 

sobre acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fun-

damento, a decisão proferida em 1.ª instância e não se verificando no caso essa dupla confor-

midade, é inadmissível o recurso de revista excepcional. 

 

01-03-2012 

Revista excepcional n.º 2978/08.7TJLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Interesses de particular relevância social 

 Contrato promessa 

 Partilha dos bens do casal 

 Nulidade 

 Rejeição de recurso 

 

I - Verificar-se-á a situação de dupla conformidade a que alude o art. 721.º, n.º 3, do CPC ainda que 

o acórdão da Relação sob recurso tenha alterado a decisão da 1.ª instância sobre a qual incidiu 

quando a decisão da Relação seja mais favorável ao apelante do que a decisão da 1.ª instância. 

II - Estando em causa tão só a nulidade de um concreto contrato de promessa de partilha, que o 

recorrente sustenta com fundamento na violação da regra da metade, e identificando-se tal 

questão com o mero interesse das partes, não se verifica a situação, justificativa da revista ex-

cepcional, de existência de interesses sociais particularmente relevantes, aludida na al. b) do 

n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

01-03-2012 

Revista excepcional n.º 556/09.2TCFUN.L1.S1 
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Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Condução automóvel 

 Mudança de direcção 

 Rejeição de recurso 

 

I - A questão da apreciação da conformidade legal de uma manobra automóvel (mudança de direc-

ção para a esquerda passando pela frente de um outro automobilista que aguarda parado junto 

do eixo da via para também ele mudar de direcção), por muito frequente que seja nas estradas 

nacionais, não assume a relevância jurídica a que alude a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do 

CPC, na medida em que não se apresenta manifestamente complexa, de difícil resolução, na 

doutrina e na jurisprudência, nem a sua subsunção jurídica impõe um importante e detalhado 

exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável inter-

pretação das normas à mesma aplicáveis. 

II - A apreciação de tal questão, identificando-se com o interesse das partes, não é susceptível de 

criar uma situação em que possa haver colisão de uma decisão jurídica com valores sócio-

culturais dominantes, não se verificando, assim, a situação, justificativa da revista excepcional, 

de existência de interesses sociais particularmente relevantes, aludida na al. b) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 111/08.4TBOLH.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Condenação 

 Liberdade de expressão 

 Reserva da vida privada 

 Publicação 

 Imprensa 

 Oposição de julgados 

 Responsabilidade por facto ilícito 

 Presunção de culpa 

 Ressarcimento 
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I - À formação de apreciação preliminar referida no art. 721.º-A, n.º 3, do CPC, cumpre apenas 

verificar da admissibilidade da revista excepcional da parte decisória que se manteve inaltera-

da desde a sentença de 1.ª instância até ao acórdão da Relação, em relação à qual se verifica 

uma inequívoca situação de dupla conforme, mas já não do segmento do acórdão da Relação 

que alterou a sentença sobre a qual incidiu. 

II - A questão de saber se atenta (ou não) contra a liberdade de expressão a condenação das rés a 

não revelar por qualquer meio, directo ou indirecto, a localização da residência do autor, e a 

prevalência do direito do autor perante o direito das rés de liberdade de expressão e informa-

ção assume a relevância jurídica a que alude a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, na medi-

da em que é útil (e necessário) que o STJ se pronuncie sobre a real dimensão do direito de li-

berdade de expressão perante a reserva da vida privada das pessoas que assumem notoriedade, 

enquanto figuras públicas, sendo ainda uma questão que a mediatização da comunicação soci-

al trouxe para a ribalta da discussão jurídica. 

III - Igual relevância jurídica reveste a questão de saber se, tendo alguém sido condenado numa 

injunção, num «non facere», apenas enquanto director de uma determinada publicação e so-

mente por via dessas funções, se tal injunção se imporia, com a mesma força de caso julgado, 

a quem lhe sucedesse nesse cargo, independentemente de não ter sido parte no processo, con-

siderando o âmbito genérico desta condenação subjectiva e, como é sabido, a frequência com 

que as publicações periódicas mudam os seus directores. 

IV - Se no acórdão recorrido se decidiu que sobre o director de qualquer publicação incide um par-

ticular dever de cuidado, no sentido de impedir a divulgação de imagens ou de escritos que 

contendam com os direitos de personalidade do visado ou para além dos limites da liberdade 

de imprensa e que era a esse directos que cabia demonstrar que não agiu com culpa, de modo a 

ilidir a presunção de responsabilidade e no acórdão fundamento se decidiu que, em acção cível 

para ressarcimento dos danos provocados por factos cometidos através da imprensa, os res-

ponsáveis são, para além do autor do escrito ou imagem, a empresa jornalística e não o direc-

tor do periódico ou o seu substituto legal, mesmo que se prove que tiveram conhecimento pré-

vio da publicação do escrito ou imagem em causa, é manifesta a existência de contradição en-

tre os dois acórdãos, sobre a mesma questão de direito no domínio da mesma legislação, veri-

ficando-se, por isso, o pressuposto da al. c) do art. 721.°-A, n.º 1, do CPC. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 1755/08.0TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Usucapião 

 Edificação urbana 

 Norma imperativa 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Matéria de facto 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

I - Se a questão colocada pelo recorrente (da compatibilização do regime da aquisição por usuca-

pião com o das edificações urbanas, mormente no sentido de se apurar se a usucapião pode 

operar com violação de normas imperativas e de interesse público) não se coloca no processo, 
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não a comportando os factos provados, então não pode ser considerada uma questão jurídica 

para efeitos de integração na previsão do art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC. 

II - Não sendo cumprido o ónus de juntar cópia, com certificação do trânsito em julgado, do acór-

dão-fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (art. 721.º-A, n.º 2, 

al. c), do CPC), a revista excepcional não pode ser admitida. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 2077/08.1TBVCD.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Despacho saneador 

 Intervenção acessória 

 Intervenção provocada 

 Rejeição de recurso 

 

Não incidindo o acórdão recorrido sobre decisão da 1.ª instância que pôs termo ao processo e nem 

sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, tivesse decidido do mérito da causa 

(mas antes sobre decisão que rejeitou um pedido de intervenção acessória provocada), a revis-

ta excepcional não é admissível, pois da decisão da Relação nunca caberia revista normal, por 

motivo diverso da dupla conformidade (arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. h), ambos do CPC). 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 6648/08.8TBBRG.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

Não sendo cumprido o ónus de juntar cópia, com certificação do trânsito em julgado, do acórdão-

fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (art. 721.º-A, n.º 2, al. 

c), do CPC), a revista excepcional não pode ser admitida. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 909/09.6TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 
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 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Insolvência 

 Rejeição de recurso 

 

I - No processo de insolvência e nos embargos opostos à sentença de declaração de insolvência é 

admissível recurso para o STJ, com fundamento em oposição de acórdãos, através da revista 

normal quando não se verifique uma situação de dupla conforme ou mediante revista excepci-

onal sempre que se verifique a dupla conformidade, sendo que neste caso poderá a revista ter 

fundamento em qualquer outro dos fundamentos das als. a) a c) do n.º 1 do art. 721.º-A do 

CPC, se a oposição de acórdãos tivesse ab origine admitido a revista normal – art. 14.º do 

CIRE e art. 721.º, n.º 3, do CPC. 

II - Não sendo cumprido o ónus de juntar cópia, com certificação do trânsito em julgado, do acór-

dão-fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (art. 721.º-A, n.º 2, 

al. c), do CPC), a revista excepcional não pode ser admitida. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 934/09.7TYVNG.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

I - Verificar-se-á a situação de dupla conformidade a que alude o art. 721.º, n.º 3, do CPC ainda que 

o acórdão da Relação sob recurso tenha alterado a decisão da 1.ª instância sobre a qual incidiu 

quando a decisão da Relação seja mais favorável ao apelante do que a decisão da 1.ª instância. 

II - A revista excepcional não pode ser admitida quando não seja cumprido o ónus de juntar cópia, 

com certificação do trânsito em julgado, do acórdão-fundamento, com o qual o acórdão recor-

rido se encontra em oposição, nem de indicar os aspectos de identidade que determinam a con-

tradição alegada (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC). 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 1058/09.2TVLSB.L1.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 

 Insolvência 

 

Não se verificando uma situação de dupla conforme, sendo mesmo comprovada a contradição de 

julgados, que poderá permitir a admissibilidade da revista normal por via do art. 14.º do CIRE, 

não pode haver lugar a revista excepcional, só admissível quando aquela o não seja. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 1407/09.3TYLSB.L1-A.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Acidente de viação 

 Acção de regresso 

 Seguradora 

 Segurado 

 Nexo de causalidade 

 Condução sob o efeito do álcool 

 Matéria de facto 

 Uniformização de jurisprudência 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não estamos perante uma questão jurídica para efeitos de integração na previsão do art. 721.º-A, 

n.º 1, al. a), do CPC quando a decisão de 1.ª instância e o acórdão recorrido que a confirmou, 

bem como o recorrente, estejam em consonância relativamente à exigência, como condição de 

procedência de uma acção de regresso movida pela seguradora contra o segurado, da compro-

vação do nexo de causalidade entre a condução sob o efeito do álcool e o acidente, divergindo 

o recorrente apenas quanto aos factos que a decisão de 1.ª instância e o acórdão recorrido con-

sideraram provados. 

II - Ademais, tal questão não é actualmente controversa, sobre ela tendo incidido o acórdão uni-

formizador de jurisprudência n.º 6/2002, de 28-07, que alcançou o necessário consenso juris-

prudencial, nada havendo a clarificar ou esclarecer para efeitos de melhor aplicação do direito. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 1489/09.4TBVIS.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Interesses de particular relevância social 

 Direito de propriedade 
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 Bens próprios 

 Bens comuns 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

Não reveste a particular relevância social a que alude a al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC a 

questão de saber, no âmbito de uma acção de reconhecimento de um direito propriedade, se 

um determinado imóvel pertence em exclusivo ao autor ou é um bem comum ao autor e à ré, 

ainda que seja alegado (e apenas o foi em sede de recurso) que esse bem é a habitação da ré e 

dos filhos de ambos (padecendo um deles de paralisia cerebral), para mais quando a recorrente 

reconduz todas as alegações ao caso dos autos e suas particularidades, sem evidenciar qual-

quer outro interesse que não o seu. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 2106/09.1TBSXL.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Admissibilidade de recurso 

 Caso julgado 

 Despacho 

 Conversão do arresto em penhora 

 Conservador do Registo Predial 

 Registo predial 

 Recusa 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não configura uma violação de caso julgado o despacho proferido por Conservador em que 

recusa um registo de conversão de arresto em penhora após um despacho judicial que ordena a 

notificação de solicitador de execução para que dê cumprimento às diligências tendentes ao 

pretendido registo, pois, diversamente do Conservador, que necessariamente verificou a pre-

sença ou ausência dos pressupostos para que o facto fosse sujeito a registo, o juiz limitou-se a 

proferir um despacho tabelar no sentido do cumprimento de um preceito legal (art. 848.º do 

CPC), não reflectindo os despachos em apreço a apreciação de idêntica materialidade. 

II - Inexistindo a invocada violação de caso julgado, não se verifica a previsão excepcional contida 

no art. 678.º, n.º 2, al. a), do CPC, sendo aplicável o regime regra, previsto no art. 147.º, n.º 3, 

do CRPredial, de irrecorribilidade para o STJ, donde decorre a inadmissibilidade da revista 

excepcional, vedada que está a revista normal por motivo diverso da dupla conformidade. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 260/10.9TBNLS.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 
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 Admissibilidade de recurso 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Despacho saneador 

 Intervenção principal 

 Intervenção provocada 

 Relevância jurídica 

 Certidão 

 Ónus da prova 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não incidindo o acórdão recorrido sobre decisão da 1.ª instância que pôs termo ao processo e 

nem sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, tivesse decidido do mérito da 

causa (mas antes sobre decisão que rejeitou um pedido de intervenção principal provocada), a 

revista excepcional não é admissível, pois da decisão da Relação nunca caberia revista normal, 

por motivo diverso da dupla conformidade (arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. h), ambos do 

CPC). 

II - A questão da admissibilidade de intervenção principal não assume a relevância jurídica a que 

alude a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, na medida em que não se apresenta manifesta-

mente complexa, de difícil resolução, na doutrina e na jurisprudência, nem a sua subsunção ju-

rídica impõe um importante e detalhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a ob-

ter um consenso quanto à provável interpretação das normas à mesma aplicáveis. 

III - A revista excepcional não pode ser admitida quando não seja cumprido o ónus de juntar cópia, 

com certificação do trânsito em julgado, do acórdão-fundamento, com o qual o acórdão recor-

rido se encontra em oposição, nem de indicar os aspectos de identidade que determinam a con-

tradição alegada (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC). 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 629/10.9TBSTB.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Rejeição de recurso 

 

Não sendo cumprido o ónus de juntar cópia, com certificação do trânsito em julgado, do acórdão-

fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (art. 721.º-A, n.º 2, al. 

c), do CPC), a revista excepcional não pode ser admitida. 

 

02-03-2012 

Revista excepcional n.º 1398/10.8TBMTJ.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Menor 

 Responsabilidades parentais 

 Alimentos devidos a menores 

 Prestação 

 

I - Tendo o acórdão recorrido confirmado por unanimidade a decisão da 1.ª instância, face ao dis-

posto no n.º 3 do art.º 721.º do CPC, a revista é inadmissível a título normal, só o podendo ser 

a título excepcional, se se verificar algum dos fundamentos indicados nas als. a), b) e c) do n.º 

1 do art. 721.ºA do CPC. 

II - Uma vez que no acórdão recorrido, dando como assente que o progenitor do dito menor (confi-

ado à guarda e cuidados da mãe, a quem foi atribuído o exercício do respectivo poder paternal) 

se encontrava com paradeiro desconhecido, desconhecidas sendo também as condições sócio-

económicas do mesmo, se considerou inexequível a fixação de uma pensão alimentar a cargo 

daquele progenitor, confirmando a decisão da 1.ª instância e no acórdão invocado como fun-

damento, proferido no STJ em 27-09-2011, transitado em julgado e junto por certidão pela re-

corrente, se decidiu, em face de igual situação de facto, o contrário, determinando o fixação de 

prestação alimentar o favor dos menores ali em causa, a cargo do respectivo progenitor, apesar 

de serem desconhecidos quer o paradeiro deste quer as suas condições sociais e económicas, 

mostra-se verificado o pressuposto de admissibilidade da revista excepcional previsto na al. c) 

do n.º 1 do art. 721°-A do CPC. 

 

06-03-2012 

Revista excepcional n.º 5168/08.5TBAMD.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Sentença 

 Alteração 

 Distribuição 

 

Tendo existido alteração parcial, pelo acórdão recorrido, do decidido na 1.ª instância, fica excluída 

a dupla conforme necessária para se tornar inadmissível a revista a título normal, que conse-

quentemente só poderá deixar de ser admitida a esse título se algum outro impedimento exis-

tir, cabendo esta apreciação ao Exm.º Conselheiro, ou ao seu Colectivo, a quem os autos forem 

distribuídos em distribuição normal. 

 

06-03-2012 

Revista excepcional n.º 1028/09.0TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 
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 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 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 de 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. 

III - 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 complexi-

dade na subsunção jurídica por implicar detalhada exegese ou se, pela novidade ou não univo-

cidade dos preceitos legais, for passível de diversas interpretações a porem em causa uma boa 

aplicação do direito. 

 

07-03-2012 

Revista excepcional n.º 1233/09.0TBAVR.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Interpretação da lei 

 Direito Internacional 

 Direitos de autor 

 Liberdade de utilização pública 

 Fonograma 

 Videograma 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, caracteriza-se 

por a 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 tratando-se de inovação legal, não ter ainda logrado uma sedimentação que garanta, na 

aplicação prática, a certeza e credibilidade do direito, o que, manifestamente acontece tratan-

do-se de interpretar, e conjugar com instrumentos de Direito Internacional, preceitos do Códi-

go do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, no tocante a liberdade de utilização e execução 

pública de fonogramas e videogramas e quais as entidades competentes para tal fiscalizarem e 

autorizarem. 

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 
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que justificam a contradição de julgados e que o Supremo Tribunal de Justiça ainda não uni-

formizou jurisprudência sobre o tema a decidir. 

 

07-03-2012 

Revista excepcional n.º 1799/10.0TBABF.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC cumpre ao recorrente juntar 

certidão integral de um acórdão fundamento, com a respectiva nota de trânsito em julgado, só 

cabendo ao tribunal auxiliar as partes na obtenção de documentos ou informações quando se-

jam alegadas, de forma justificada, sérias dificuldades que comprometam o exercício do seu 

direito ou o cumprimento de um dever processual. 

 

07-03-2012 

Revista excepcional n.º 306/11.3TBTMR.C1-A.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Formação de apreciação liminar 

 Competência 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Questão adjectiva 

 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 de 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 bastan-

do 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, al. a) do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil. 

 

09-03-2012 

Revista excepcional n.º 1278/08.7TBPRD.P1-A.S1 
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Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Inadmissibilidade 

 Relevância jurídica 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Excepcionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja 

claramente necessária para uma melhor aplicação do direito (art. 721.º-A, n.º 1, al. a) do CPC). 

II - Se o recorrente se limita a enunciar a questão que suscita e que pretende seja reanalisada, afir-

mando que se trata de uma questão fundamental cuja clareza se impõe para uma melhor apli-

cação do direito, sem indicar as razões pelas quais a apreciação dessa questão é claramente ne-

cessária 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. 

 

15-03-2012 

Revista excepcional n.º 3300/08.8TVLSB.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Herança 

 Doação 

 Certificados de aforro 

 Conta bancária 

 Nulidade 

 

I - Tendo o acórdão recorrido confirmado por unanimidade a decisão da 1.ª instância, face ao dis-

posto no n.º 3 do art. 721.° do CPC, a revista é inadmissível a título normal, só o podendo ser 

a título excepcional, se se verificar algum dos fundamentos indicados nas als. a), b) e c) do n.º 

1 do art. 721.ºA do CPC. 

II - Se no acórdão recorrido se considerou válida a doação, feita pelo autor da herança, de montan-

tes depositados em contas bancárias da titularidade dele e do donatário, e de certificados de 

aforro da titularidade daquele mas em que o donatário era beneficiário da cláusula de movi-

mentação, mesmo inexistindo qualquer outro documento escrito de que essa doação conste e 

tendo as quantias respectivas sido levantadas apenas após o óbito daquele, ao passo que no 

acórdão fundamento, junto pelo recorrente por fotocópia do original acompanhada de certidão 

de trânsito em julgado, perante situação de facto idêntica, se considerou nula por vício de for-
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ma uma tal doação, mostra-se verificado o pressuposto de admissibilidade da revista excepci-

onal previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721°-A do CPC. 

 

15-03-2012 

Revista excepcional n.º 1874/09 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus da prova 

 Avalista 

 Protesto 

 Incumprimento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Excepcionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-

gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, 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 (art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, 

a revista excepcional não poderá ser admitida. 

III - Acresce que desde há muito se tornou pacífica e praticamente uniforme a decisão da questão 

sobre a qual é invocada a oposição de julgados (as consequências, quanto ao avalista, da ine-

xistência de protesto por falta de pagamento), não indicando o recorrente qualquer acórdão re-

cente que abone a sua posição, mas acórdãos antigos depois dos quais numerosas decisões ju-

risprudenciais já optaram por um entendimento constante sobre a decisão de tal questão. 

 

15-03-2012 

Revista excepcional n.º 3354/11.0YYPRT-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Distribuição 

 Despacho do relator 

 Juiz relator 
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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 irrestri-

tamente, o julgado em 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 “nomem júris” que o impetrante dá ao 

recurso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do 

Acórdão impugnado. 

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 Pro-

cesso Civil cujo incumprimento é fulminado com a rejeição de recurso. 

 

19-03-2012 

Revista excepcional n.º 3650/10.3TBVFR.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Actividades perigosas 

 Dano causado por coisas ou actividades 

 Responsabilidade por facto ilícito 

 Presunção de culpa 

 

I - O conceito genérico da referida al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão sub 

judice surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro le-

gal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra 

matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro le-

gal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que 

gere com probabilidade decisões divergentes. 

II - Resulta dos fundamentos específicos da revista excepcional que este recurso não visa, em pri-

meira linha, a defesa dos interesses das partes, mas antes a protecção do interesse geral na boa 

aplicação do direito. 

III - A questão de saber em que circunstâncias se deve considerar ilidida a presunção de culpa de 

um causador de danos provocados no exercício de uma actividade perigosa que se tenha limi-

tado a seguir orientações técnicas de outrem, com quem tenha colaborado, configura uma 

questão de resolução complexa e cuja solução deve ser cuidadosamente ponderada, podendo 

surgir em numerosos casos de exercício de actividades perigosas, que se têm multiplicado, e, 

atenta a sua dificuldade notória, originar com probabilidade e até frequência divergências de 

decisão, assumindo, assim, a relevância jurídica a que alude al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do 

CPC. 

 

20-03-2012 

Revista excepcional n.º 498/08.9TBSTS.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 
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 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Despacho saneador 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (que indeferiu liminarmente um requerimento 

de exoneração do passivo restante em processo de insolvência) a decisão que pôs termo ao 

processo nem o despacho saneador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso autó-

nomo de revista normal (n.º 1 do art. 721.º do CPC). 

II - Entendendo-se que, da conjugação dos n.ºs 1 e 3 do art. 721.º do CPC, a revista excepcional só 

é admissível quando a revista normal, inexistindo dupla conforme, o fosse (só não o sendo por 

efeito da dupla conforme), tem de se concluir pela inadmissibilidade da revista excepcional. 

III - Para além disso, devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do 

mais, juntar cópia do acórdão-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em 

oposição, onde se mostre certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do 

CPC), e não o tendo feito, a revista excepcional não poderá ser admitida também por este mo-

tivo. 

 

20-03-2012 

Revista excepcional n.º 3363/10.6TBVCD-C.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Reclamação 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Uniformização de jurisprudência 

 Analogia 

 Interpretação extensiva 

 Ónus da prova 

 

I - A norma constante do art. 763.º, n.º 2, do CPC, respeitante ao recurso extraordinário para uni-

formização de jurisprudência interposto após proferido acórdão de secção a decidir a revista e 

que fixa a presunção de trânsito em julgado do acórdão fundamento não é passível de aplica-

ção analógica no âmbito da revista excepcional com fundamento na al. c) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC, na medida em que aquela norma, perante o princípio geral de que o trânsito 

em julgado não se presume, reveste carácter excepcional, a inviabilizar a sua aplicação analó-

gica (art. 11.º do CC). 
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II - Também não se mostra possível a interpretação extensiva do art. 763.º, n.º 2, do CPC, com 

idêntico alcance, pois o legislador não incluiu no dispositivo desta norma ou do art. 721.º-A 

qualquer expressão de que possa resultar a intenção de consagrar a presunção do trânsito em 

julgado dos acórdãos proferidos pelo STJ para casos distintos dos respeitantes à uniformização 

de jurisprudência requerida posteriormente à prolação de acórdão em via de revista. 

III - O propósito do legislador de, por um lado, aumentar o número de uniformizações de jurispru-

dência, necessariamente nos casos de revistas anteriormente admitidas, mas de, por outro lado, 

reduzir ou pelo menos impedir o aumento do número de revistas admitidas, impede que sejam 

tidos em conta argumentos de identidade ou de maioria da razão, impedindo igualmente a in-

terpretação extensiva, por forma a que a dita presunção não possa ter aplicação nos casos da 

própria admissão inicial da revista a decidir por um colectivo reduzido. 

IV - Aditados os arts. 763.º e 721.º-A do CPC simultaneamente pelo DL n.º 303/2007, de 24-08, 

seria de estranhar que, se o legislador pretendesse consagrar a presunção de trânsito em julga-

do dos acórdãos proferidos pelo STJ de uma forma geral, não o tivesse feito expressamente 

por forma a não deixar dúvidas, consagrando essa presunção numa norma geral ou incluindo-a 

também naquele art. 721.º-A. 

V - É ao recorrente que cabe satisfazer a exigência legal de junção de cópia de um (e apenas um) 

acórdão fundamento transitado em julgado e de certificação do trânsito, podendo para o efeito, 

sendo esse o caso, invocar justificada dificuldade séria na sua obtenção para que o Tribunal 

remova o obstáculo existente (art. 266.º, n.º 4, do CPC). 

 

20-03-2012 

Incidente n.º 4959/10.1TBBRG.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Despacho do relator 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Celeridade processual 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Princípio da legalidade 

 

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 traduzir-

se, afinal, em concordância conclusiva) a decisão de 1.ª instância. 

II - 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. 

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 proces-

sual, e de acatamento do princípio do artigo 137.º do Código de Processo Civil, rejeitar desde 

logo, o recurso. 

IV - Mas, caso contrário, não é este Colectivo competente para decidir da admissibilidade da revis-

ta-regra, o que compete ao M.º Conselheiro a quem os autos venham a ser distribuídos. 

V - 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 informaram. 
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21-03-2012 

Revista excepcional n.º 3464/08.0TBAMD.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Interesses de particular relevância social 

 Impugnação de paternidade 

 Caducidade 

 

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, de um só acórdão fun-

damento, sempre com nota de trânsito em julgado. 

II - E alegar / motivar a(s) contradição(ões) entre os arrestos recorrido e o fundamento. 

III - O requisito da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A só ocorre se “vexata quaestia” recair 

sobre o preceito, ou instituto, cuja interpretação e aplicação possa pôr em causa interesses de 

particular relevância social, o que acontece quando - em exegese do n.º 1 do artigo 1842.º do 

Código Civil - se pretende saber da caducidade da acção de impugnação de paternidade. 

 

21-03-2012 

Revista excepcional n.º 2525/10.0TBPTM.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

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, de um só acórdão fun-

damento, sempre com nota de trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, moti-

vando 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 - O recorrente, na alegação / motivação da contradição de julgados deve afirmar que, no domínio 

da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito foram proferidos julga-

dos contraditórios. 

 

26-03-2012 
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Revista excepcional n.º 380/11.2YRLSB.A.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Reclamação 

 Aclaração 

 Incidente 

 

O incidente de aclaração não pode ser usado quando resulta do requerimento que o deduz que a 

parte alcançou o sentido da decisão, compreendeu o seu conteúdo mas pretende, apenas, reagir 

contra a decisão, manifestando o seu desacordo relativamente à mesma. 

 

28-03-2012 

Incidente n.º 607/08.8TBACN-A.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Silva Salazar 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Acessão industrial 

 Bem imóvel 

 Benfeitorias 

 Terreno 

 Prédio rústico 

 Prédio urbano 

 Contrato de comodato 

 

I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis, devendo assumir relevância jurídica própria, in-

dependentemente dos interesse das partes concretas intervenientes nos autos. 

II - A distinção entre o instituto da acessão industrial imobiliária e as benfeitorias, que deu já ori-

gem a soluções doutrinais e jurisprudenciais nem sempre concordantes, bem como as questões 

de saber se a transformação de um terreno rústico em campo de futebol implica a transforma-

ção do prédio de rústico para urbano ou de saber se, quando num contrato de comodato se de-

fine “ab initio” a finalidade com que se empresta a coisa, ainda assim, se exige, como requisi-

to para que desse tipo contratual se possa falar, que a coisa seja utilizada dentro da função 

normal das coisas de igual natureza, são questões cuja resolução oferece grande dificuldade, 

assumindo a referida relevância jurídica. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 1696/08.0TBFAR.E1.S2 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 
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Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Insolvência 

 Declaração 

 Vencimento 

 Crédito 

 Cumprimento 

 

I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis, devendo assumir relevância jurídica própria, in-

dependentemente dos interesse das partes concretas intervenientes nos autos. 

II - A questão de saber se a declaração de insolvência determina o vencimento imediato dos direitos 

de crédito do insolvente, cujo cumprimento se convencionou executar-se de forma fraccionada 

afigura-se complexa, envolvendo a ponderação de normas como a dos arts. 779.º, 780.º, n.º 1, 

781.º e 934.º, do CC, e mesmo a do art. 91.º do CIRE, assumindo a referida relevância jurídi-

ca. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 3345/08.8TBGMR-G.G1.S1 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, 

a revista excepcional não poderá ser admitida com fundamento na oposição de julgados. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 756/09.5TBMAI.P1.S1 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Contrato de arrendamento 

 Arrendamento rural 

 Caducidade 

 Revogação 

 Interpretação 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis, devendo assumir relevância jurídica própria, in-

dependentemente dos interesse das partes concretas intervenientes nos autos. 

II - Não se mostrando a questão suscitada (respeitante à caducidade do arrendamento rural e à re-

vogação do art. 1051.º, n.º 2, do CC) controvertida nos autos, já que foi solucionada no acór-

dão recorrido em conformidade com a pretensão da recorrente, e constatando-se que a verda-

deira questão em apreço tem a ver com a interpretação da matéria de facto realizada no acór-

dão recorrido, neste ponto desfavorável à recorrente, não se verifica a previsão contida na al. 

a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 1666/09.1TBOLH.E2-A.S1 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Providência cautelar 

 Abuso do direito 

 Venire contra factum proprium 

 Rejeição de recurso 

 

I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis, devendo assumir relevância jurídica própria, in-

dependentemente dos interesse das partes concretas intervenientes nos autos. 

II - Não ultrapassando a questão suscitada (saber se a requerente de uma providência cautelar, ao 

intentá-la, actuou com manifesto abuso de direito, na modalidade de “venire contra factum 

proprium”) a singularidade do caso concreto e nem assumindo relevo indiscutível (o conceito 

de abuso de direito encontra-se, desde há muito, estudado e teorizado), então não cabe no âm-

bito da cláusula geral prevista na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

29-03-2012 
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Revista excepcional n.º 28/10.2TBFZZ.C2-A.S1 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 

Não ocorrendo a dupla conformidade prevista no art. 721.º, n.º 3, do CPC (uma vez que o acórdão 

recorrido não confirmou a decisão de 1.ª instância, antes a revogando, decidindo em sentido 

contrário), não há lugar a revista excepcional e, por isso, não compete à formação aludida no 

art. 721.º, n.º 3, do CPC, a apreciação preliminar dos pressupostos do recurso de revista inter-

posto. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 991/10.3TBTVD.L1.S1 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Processo de promoção e protecção 

 Menor 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pedida a revista excepcional importa: verificar se o recurso seria, normalmente, admissível; de 

seguida, apurar da existência de dupla conforme; finalmente, identificar a presença dos requi-

sitos do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Considerando que o acórdão recorrido não se subordinou a critérios de legalidade estrita, antes 

adoptando a solução que julgaram mais conveniente e oportuna (de acordo com os superiores 

interesses do menor), no âmbito de processo de jurisdição voluntária (processo judicial de 

promoção e protecção), não é admissível a revista normal para o STJ (art. 1411.º, n.º 2, do 

CPC), por motivo diverso do da ocorrência da dupla conforme, e, consequentemente também 

não se poderá admitir a revista excepcional 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 2460/10.2TBSTR.E1.S1 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 
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 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - A admissibilidade de revista excepcional pressupõe que a revista - regra só não seja admissível 

por se verificar a situação de dupla conformidade do n.º 3 do artigo 721.º do CPC. 

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 de 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. 

IV - Essa motivação não pode consistir na mera transcrição da letra do preceito que define o requi-

sito, como seja a simples afirmação de se tratar de questão cuja apreciação, pela sua relevância 

jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sem que a motive. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 62/08.2TBSVV.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 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 de 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 bastan-

do o seu mero aceno ou a referência àquele preceito no pórtico da alegação recursória. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 765/08.1TBEVR-B.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 
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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, de um só acórdão fun-

damento, sempre com nota de trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, moti-

vando 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 - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução mecânica de um texto extra-

ído de uma base de dados. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 1390/09.5TVLSB.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)* 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

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, de um só acórdão fun-

damento, sempre com nota de trânsito em julgado, motivando os aspectos de identidade que 

justificam a contradição de julgados. 

II - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução / cópia simples. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 9150/10.4YIPRT-A.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)* 

Silva Salazar  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Mandado de detenção europeu 

 Detenção 

 Pressupostos 

 Validade 

 Responsabilidade extracontratual 

 Responsabilidade civil do Estado 

 União Europeia 

 

I - O conceito genérico da referida al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão sub 

judice surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro le-

gal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra 
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matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro le-

gal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que 

gere com probabilidade decisões divergentes. 

II - Resulta dos fundamentos específicos da revista excepcional que este recurso não visa, em pri-

meira linha, a defesa dos interesses das partes, mas antes a protecção do interesse geral na boa 

aplicação do direito. 

III - As questões respeitantes à validade dos mandados de detenção europeus em que Portugal seja 

o Estado emissor, delimitação dos pressupostos e finalidades inerentes à sua emissão, e conse-

quências da sua emissão indevida, nomeadamente no tocante a eventual responsabilidade ex-

tra-contratual do Estado são extremamente relevantes, suscitam muitas dúvidas quanto à sua 

resolução por não se mostrarem ainda suficientemente estudadas e analisadas pela jurispru-

dência e mesmo pela doutrina e resultam de legislação relativamente recente relacionada com 

instrumentos comunitários e conexa com princípios de direito da União Europeia. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 962/09.2TBABF.E1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Despacho saneador 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Sigilo bancário 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não sendo o despacho de 1.ª instância mantido pelo acórdão recorrido (que indeferiu um reque-

rimento de levantamento de sigilo bancário) a decisão que pôs termo ao processo nem o des-

pacho saneador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso autónomo de revista 

normal (n.º 1 do art. 721.º do CPC). 

II - Entendendo-se que, da conjugação dos n.ºs 1 e 3 do art. 721.º do CPC, a revista excepcional só 

é admissível quando a revista normal, inexistindo dupla conforme, o fosse (só não o sendo por 

efeito da dupla conforme), tem de se concluir pela inadmissibilidade da revista excepcional. 

III - Para além disso, inexistindo dupla conforme, pressuposto básico da revista excepcional, nunca 

poderia ser admitida tal revista. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 1126/09.0TBMCN-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Indemnização 

 Incumprimento do contrato 
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 Dano 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Interesses de particular relevância social 

 Fiador 

 Devedor 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Resultando dos fundamentos específicos da revista excepcional 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, tal distinção só reveste a excepcional relevância jurídica, aludida na 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, que torne claramente necessária a sua apreciação em via 

de recurso de revista para melhor aplicação do direito quando, pelas dificuldades que suscite a 

sua resolução, seja susceptível de causar, em geral, fortes dúvidas e probabilidade de decisões 

jurisprudenciais divergentes nos diversos processos de natureza cível presentes nos tribunais, 

só então revestindo a questão um relevo jurídico indiscutível que origine a verificação do pres-

suposto de admissibilidade em causa. 

II - A questão de saber se pode ser determinado o pagamento de indemnização por incumprimento 

contratual sem alegação e prova de prejuízo vem sendo resolvida uniformemente pela juris-

prudência no sentido da necessidade da existência de dano e da sua prova para que a indemni-

zação seja atribuída, não suscitando dúvidas nem, pelo menos de forma geral, originando di-

vergência de decisões. 

III - Para que se verifique o requisito contido na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC há que aten-

tar na matéria de facto articulada, de forma a determinar se, perante ela, poderá surgir uma si-

tuação em que possa haver colisão de uma decisão jurídica com valores sócio-culturais domi-

nantes que a devam orientar e cuja eventual ofensa possa suscitar alarme social determinante 

de profundos sentimentos de inquietação que minem a tranquilidade de uma generalidade de 

pessoas, ultrapassando os interesses em jogo significativamente os limites do caso concreto, o 

que não se verifica com a questão de saber quais as obrigações do fiador na hipótese de in-

cumprimento contratual por parte do devedor afiançado. 

IV - Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, 

a revista excepcional não poderá ser admitida com fundamento na oposição de julgados. 

 

29-03-2012 

Revista excepcional n.º 2895/09.3TBLLE.E1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Reclamação para a conferência 

 Despacho do relator 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Reclamação 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

58 

 Rejeição de recurso 

 Constitucionalidade 

 

I - Só cabe reclamação para a conferência de despacho do relator, para provocar um acórdão, e não 

de acórdão já proferido (art. 700.º, n.º 3, do CPC). 

II - A ausência de alegação do pressuposto de admissibilidade da revista excepcional não configura 

uma simples deficiência susceptível de ser sanada, mas sim uma falta absoluta de invocação 

de razões que impede mesmo o convite ao aperfeiçoamento, que afastaria o Juiz da imparcia-

lidade que se lhe impõe. 

III - A interpretação do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC no sentido do recorrente estar obrigado a indi-

car, sob pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessá-

ria para uma melhor aplicação do direito, as razões pelas quais os interesses são de particular 

relevância social e, ou, os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, com 

a junção do acórdão-fundamento, é a única que se consegue descortinar da norma, não se afi-

gurando tal interpretação e nem o próprio preceito inconstitucional. 

 

29-03-2012 

Incidente n.º 604/10.3TBTND.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Reclamação 

 Relevância jurídica 

 Contrato de seguro 

 Tomador 

 Declaração inexacta 

 Nulidade 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Uniformização de jurisprudência 

 Analogia 

 Rejeição de recurso 

 

I - Invocando a recorrente o pressuposto referido na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC e omitin-

do completamente as razões pelas quais a apreciação da questão que coloca (saber se há, ou 

não, necessidade de conexão entre a patologia omitida pelo tomador de seguro e a causa do si-

nistro, à luz do art. 227.º do CC e do art. 429.º do CCom), em sede de revista excepcional, é 

claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como era seu ónus, a revista ex-

cepcional não pode ser admitida com aquele fundamento. 

II - O trânsito em julgado, por regra, não se presume (arts. 677.º, 668.º e 669.º, todos do CPC), a 

não ser quando a lei estabelece tal presunção, como ocorre na situação prevista no art. 763.º, 

n.º 2, do CPC, preceito que, por revestir natureza excepcional, não admite aplicação analógica. 

III - Ao recorrente que invoca, como pressuposto da revista excepcional, a al. c) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC, compete fazer prova de que o acórdão em oposição com o aresto recorrido 

está conforme com o texto original e transitou em julgado, por certidão, não havendo lugar, 
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quando o não faça, a qualquer convite ao aperfeiçoamento, na medida em que a lei comina tal 

omissão directamente com a rejeição do recurso. 

 

17-04-2012 

Incidente n.º 1960/09.1TBBRG.G1-A.S2 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Rejeição de recurso 

 

A revista excepcional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme, como sucede quando o valor atri-

buído à acção seja inferior à alçada da Relação e / ou a sucumbência do recorrente seja inferior 

a metade desse valor (art. 678.º, n.º 1, do CPC). 

 

17-04-2012 

Revista excepcional n.º 1020/08.2TBFAR-A.E1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Questão nova 

 Terceiro 

 Intermediário 

 Mediador 

 Poderes de representação 

 Causa de pedir 

 Reconvenção 

 Excepções 

 Rejeição de recurso 

 

Se a questão que o recorrente considera revestir uma relevância jurídica que torna claramente ne-

cessária a sua apreciação em via de revista para uma melhor aplicação do direito (referente à 

actuação de um terceiro que teria agido como uma espécie de intermediário ou mediador entre 

a recorrente e a recorrida, ou como representante daquela sem quaisquer poderes de represen-

tação, iludindo ambas e criando, esse terceiro, a convicção errada da autora em contratar) não 

foi suscitada anteriormente no processo, não integrando a causa de pedir da acção ou da re-

convenção, não consubstanciando matéria de excepção e nem tendo sido tratada na decisão da 

1.º instância ou no acórdão recorrido, não pode considerar-se verificado o pressuposto da al. a) 

do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

17-04-2012 
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Revista excepcional n.º 2699/09.3TBBRG.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Despacho saneador 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Insolvência 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não sendo o despacho de 1.ª instância mantido pelo acórdão recorrido (despacho que não admi-

tiu o recurso de apelação interposto da sentença que decretou a insolvência) a decisão que pôs 

termo ao processo nem o despacho saneador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de re-

curso autónomo de revista normal (n.º 1 do art. 721.º do CPC). 

II - Entendendo-se que, da conjugação dos n.ºs 1 e 3 do art. 721.º do CPC, a revista excepcional só 

é admissível quando a revista normal, inexistindo dupla conforme, o fosse (só não o sendo por 

efeito da dupla conforme), tem de se concluir pela inadmissibilidade da revista excepcional. 

 

17-04-2012 

Revista excepcional n.º 14364/11.7T2SNT-E.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Moreira Alves 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Fiador 

 Fiança 

 Entidade 

 Objecto indeterminável 

 Rejeição de recurso 

 

Se no acórdão recorrido se coloca a questão da nulidade da fiança com base na circunstância do seu 

objecto ser indeterminável, por não ter limite temporal, e no acórdão fundamento se uniformi-

zou jurisprudência no sentido de ser nula, por indeterminabilidade do objecto, a fiança de 

obrigações futuras, quando o fiador se constitua garante de todas as responsabilidades prove-

nientes de qualquer operação em direito consentida, sem menção expressa da sua origem ou 

natureza e independentemente da qualidade em que o afiançado intervenha, conclui-se que não 

abordam a mesma questão fundamental de direito, inexistindo entre eles contradição de julga-

dos. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 4815/08.TBOER-A.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 
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Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Rejeição de recurso 

 

Sendo o valor atribuído à acção inferior à alçada da Relação, a revista excepcional deve ser rejeita-

da na medida em que a revista não poderia ser normalmente admitida por razão distinta da 

existência de dupla conforme (art. 678.º, n.º 1, do CPC). 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 561/09.9TBBAO.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recuso 

 

Se o recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua relevância 

jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, a re-

vista excepcional não pode ser admitida com base no pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 3502/09.0TBSXL-A.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recuso 
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Não referindo a requerente qualquer contradição de julgados, nem indicando as razões pelas quais a 

apreciação da questão é claramente necessária - e não, apenas, necessária - para uma melhor 

aplicação do direito ou as razões pelas quais os interesses em causa são de particular relevân-

cia social - e não, apenas, de relevância social -, como a lei exige, a revista excepcional não 

pode ser admitida. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 24639/09.0T2SNT-A.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recuso 

 

Não indicando a requerente quaisquer razões que transmitam à questão uma especial relevância 

jurídica, nem indicando as razões nas quais o interesse em causa revele uma particular rele-

vância social, como a lei exige, a revista excepcional não pode ser admitida com base no pres-

suposto previstos nas als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 797/10.0TBCNT-A.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Acórdão recorrido 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Livrança 

 Subscritor 

 Avalista 

 Título de crédito 

 Insolvência 

 Exigibilidade da obrigação 

 Relevância jurídica 

 Rejeição de recurso 

 

I - Se no acórdão recorrido se coloca a questão de saber se a exigibilidade imediata das obrigações 

da subscritora da livrança, por força da declaração do seu estado de insolvência, determina o 

início do prazo de prescrição do exercício dos direitos cambiários incorporados no dito título, 

nomeadamente contra os avalistas da livrança e no acórdão fundamento tal questão nem se co-

loca, conclui-se que não abordam a mesma questão fundamental de direito, inexistindo entre 

eles contradição de julgados. 



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

63 

II - A questão abordada no acórdão recorrido não tem a especial dificuldade ou novidade que susci-

te a necessidade de uma apreciação para além da dupla apreciação que já foi feita pelas instân-

cias e a que se alude no art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do Código de Processo Civil. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 4128/10.0TBVFR-A.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar  

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Acórdão fundamento 

 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 de 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 al. 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 texto 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. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 859/08.3TMFAR-B.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Motivação 

 

I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso à revista excep-

cional, 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, 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. 
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II - 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 deba-

terem sem o mínimo consenso ou se, pelo seu inedetismo, se impuser intervenção do Supremo 

Tribunal de Justiça, tudo para lograr uma melhor aplicação do direito, situação que o impe-

trante tem o ónus de alegar / fundamentar, “ex vi” do n.º 2, alínea a) do mesmo preceito. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º5470/08.6TBVFR.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

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 perfi-

lar(em)-se, sob pena de rejeição de 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 requisi-

tos, por se tratar da parte onde se afirma a vontade de recorrer. 

III - Já na alegação propriamente dita, é impugnada a decisão recorrida e culminada com o acervo 

conclusivo do n.º 1 do artigo 685-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 - 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 extra-

ído de uma base de dados e muito menos com a transcrição de um sumário. 

 

19-04-2012 

Revista excepcional n.º 1579/10.4TBACB-A.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 
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 Oposição de julgados 

 Contrato de empreitada 

 Preço 

 Prescrição presuntiva 

 

I - Tendo o acórdão recorrido confirmado por unanimidade a decisão da 1.ª instância, face ao dis-

posto no n.º 3 do art. 721.° do CPC, a revista é inadmissível a título normal, só o podendo ser 

a título excepcional, se se verificar algum dos fundamentos indicados nas als. a), b) e c) do n.º 

1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Se no acórdão recorrido, confirmando a sentença de 1.ª instância, aplicou a presunção de paga-

mento contida no art. 317.º, al. b), do CC, à situação que contemplava e que considerou inte-

grar um contrato de empreitada, ao passo que no acórdão fundamento, cuja certidão foi junta 

pelo recorrente, se entendeu que “representando o crédito parte do preço de um contrato de 

empreitada de construção de imóvel, não é aplicável o regime do art. 317.º, al. b), do CC, mos-

tra-se verificado o pressuposto de admissibilidade da revista excepcional, previsto na al. c) do 

n.º 1 do art. 721.°-A do CPC. 

 

20-04-2012 

Revista excepcional n.º 1732/09.3TBVFR.P2.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Apoio judiciário 

 Patrocínio oficioso 

 Instituto de segurança social 

 Ónus da prova 

 Obrigação de informação 

 Advogado 

 

I - É de particular relevância, jurídica e social, determinar o sentido exacto do disposto no n.º 4 do 

art. 24.º da Lei do Apoio Judiciário (Lei n.º 24/2004, de 29-06), por forma a saber sobre quem 

recai a obrigação da junção aos autos do documento comprovativo da apresentação do reque-

rimento com que é promovido o procedimento administrativo de concessão do apoio judiciá-

rio, quando este é apresentado na pendência de acção judicial e o requerente pretende a nome-

ação de patrono, bem como saber com segurança se, no entendimento de que essa obrigação 

recai sobre o requerente do apoio, este deve ou não ser avisado dessa obrigação pela entidade 

administrativa e, no caso de esse aviso ser exigível, se constitui uma adequada e efectiva for-

ma de avisar a que consta (no seu texto e na sua forma) no impresso que vem sendo usado pa-

ra o efeito pela Segurança Social. 

II - É socialmente relevante que o cidadão – sobretudo quando, dada a sua debilidade económica, 

ainda não está acompanhado por Advogado – conheça os seus direitos e obrigações e não seja 

apanhado nas malhas da controvérsia processual porque não conhece com rigor os comandos 

processuais a que deve obediência. 

 

24-04-2012 

Revista excepcional n.º 1588/09.6TBVNG-A.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 
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Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Direito Comunitário 

 Regulamento (CE) 44/2001 

 Pacto atributivo de jurisdição 

 Interpretação 

 Rejeição de recurso 

 

I - A interpretação do art. 23.º do Regulamento ( CE ) n.º 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezem-

bro de 2000 não reveste especial dificuldade e não tem suscitado especial controvérsia na dou-

trina e na jurisprudência (mesmo quando confrontada com as disposições de direito nacional 

que se referem aos pactos privativos e atributivos de jurisdição – art. 99.º do CPC). 

II - Aceitando as partes terem convencionado ser a jurisdição italiana a competente para dirimir 

litígios resultantes do relacionamento comercial mantido entre ambas, a questão não se centra 

na existência do pacto atributivo de jurisdição, como sustenta a recorrente, mas sim na inter-

pretação deste. 

 

26-04-2012 

Revista excepcional n.º 476/08.8TCFUN.11-A.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Apreciação da prova 

 Prova plena 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

Não reveste especial relevância jurídica, nos termos exigidos pela al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do 

CPC, a questão doutrinal atinente à distinção entre prova livre e prova legal ou vinculada. 

 

26-04-2012 

Revista excepcional n.º 13026/09.0TBVNG.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar 

 Rejeição de recurso 
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Inexistindo, no caso, uma situação de dupla conforme, tal como vem definida no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC, não pode a formação desenhada no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC proceder à aprecia-

ção sumária da admissibilidade da revista excepcional. 

 

26-04-2012 

Revista excepcional n.º 4026/10.8TJVNF.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar  

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 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 de 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 al. 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. 

 

26-04-2012 

Revista excepcional n.º 1806/11 - OTBRG-D.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Divórcio 

 Arrolamento 

 Notificação 

 Instituição bancária 

 Bens comuns do casal 

 Conta bancária 

 Conta conjunta 
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 Saldo disponível 

 Responsabilidade bancária 

 

I - Verifica-se o pressuposto de admissibilidade da revista excecional quando está em causa apurar 

qual a obrigação assumida por uma entidade bancária que é notificada do arrolamento de uma 

conta bancária (obrigação de retenção do saldo, impedindo posterior movimentação da conta; 

de impedir que um dos titulares - sendo eles marido e mulher - movimente mais do que meta-

de; ou a simples obrigação de informar a entidade que decretou o arrolamento, do saldo exis-

tente à data da notificação), e, à luz do princípio da causalidade adequada, qual a consequência 

da violação dessa obrigação (indemnizar o autor do arrolamento pelo valor correspondente ao 

saldo da conta em causa existente à data da notificação ou suportar apenas os custos acresci-

dos que o autor do arrolamento terá de suportar para cobrar o crédito emergente do indevido 

levantamento) e ainda determinar se o ex-membro do casal dissolvido, por perda de um direito 

de crédito do casal, por motivo imputável a um terceiro, tem o direito a exigir deste esse valor 

ou esse direito caberá ao património comum do casal, ainda que um dos ex-membros do casal 

o possa representar. 

II - Tais questões são complexas e a sua resolução impõe cuidadoso e pormenorizado exercício de 

exegese a fim de se conseguir a satisfação do interesse geral na boa aplicação do direito uma 

vez que são questões, relacionadas com responsabilidade bancária, normalmente revestidas de 

grande dificuldade e que originam fortes dúvidas podendo com probabilidade determinar di-

vergência de decisões jurisprudenciais, afectando não só a decisão deste processo mas também 

de outros, que se vão tornando mais numerosos, justificando-se que as partes (Bancos e seus 

clientes) tenham preciso conhecimento dos seus direitos e deveres. 

 

27-04-2012 

Revista excepcional n.º 419/08.9TCGMR.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, 

a revista excepcional não poderá ser admitida. 

 

27-04-2012 

Revista excepcional n.º 70/09.6TBVCD-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida, por razão distinta da existência de dupla conforme, como sucede quando o valor 

atribuído à acção seja inferior à alçada da Relação e / ou a sucumbência do recorrente seja in-

ferior a metade desse valor, nos termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC, e não seja invocado qual-

quer dos fundamentos previstos no n.º 2 do mesmo artigo. 

II - Se o recorrente se limita a enunciar a questão que suscita e que pretende seja reanalisada, afir-

mando que se trata de uma questão fundamental cuja clareza se impõe para uma melhor apli-

cação do direito, sem indicar as razões pelas quais a apreciação dessa questão é claramente ne-

cessária 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. 

 

27-04-2012 

Revista excepcional n.º 343453/09.7YIPRT.E1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Rejeição de recurso 

 

A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida, por razão distinta da existência de dupla conforme, como sucede quando o valor 

atribuído à acção seja inferior à alçada da Relação e, ou, a sucumbência do recorrente seja in-

ferior a metade desse valor, nos termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC, e não seja invocado qual-

quer dos fundamentos previstos no n.º 2 do mesmo artigo. 

 

27-04-2012 

Revista excepcional n.º 316/10.8YXLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Alçada 

 Insolvência 
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 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme, como sucede quando o valor atri-

buído à acção seja inferior à alçada da Relação. 

II - A admissibilidade da revista por via do disposto no art. 14.º, n.º 1, do CIRE, nas situações em 

que ocorra a contradição de julgados ali prevista, pressupõe também que o valor da causa não 

se encontra integrado na alçada da Relação, como deriva da remissão para o CPC feita no art. 

17.º do CIRE. 

 

27-04-2012 

Revista excepcional n.º 495/11.7TYVNG-B.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Relevância jurídica 

 Direito Comunitário 

 Reenvio prejudicial 

 Rejeição de recurso 

 

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 perfi-

lar(em)-se, sob pena de rejeição de recurso. 

II - Sendo o requerimento de interposição contido na alegação é, na melhor técnica processual, no 

início da mesma 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. 

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 se-

gunda 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 - 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 complexi-

dade na subsunção jurídica por implicar detalhada exegese ou se, pela novidade ou não univo-

cidade dos preceitos legais, for passível de diversas interpretações a porem em causa uma boa 

aplicação do direito. 

VI – 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 Ci-

vil 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. 
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02-05-2012 

Revista excepcional n.º 2362/09.5TBPRD.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Rejeição de recurso 

 

Não sendo cumprido o ónus de juntar cópia, com certificação do trânsito em julgado, do acórdão 

fundamento, com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição (art. 721.º-A, n.º 2, al. 

c), do CPC), a revista excepcional não pode ser admitida. 

 

03-05-2012 

Revista excepcional n.º 3587/09.9TBGMR.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Acórdão 

 Aclaração 

 Obscuridade 

 Improcedência 

 

Improcede o pedido de aclaração quando é patente que o recorrente compreendeu a decisão e os 

seus fundamentos e não se perfila nela qualquer obscuridade ou ambiguidade, limitando-se o 

recorrente a manifestar a sua discordância. 

 

04-05-2012 

Incidente n.º 859/03.3TMFAR-B.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Letra 

 Livrança 

 Aval 

 Avalista 
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 Aceitante 

 Subscritor 

 Protesto 

 Rejeição de recurso 

 

I - Devendo o recorrente, com a sua alegação, juntar cópia do acórdão fundamento com o qual o 

acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre certificado o trânsito em julgado 

deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, a revista excepcional não poderá 

ser admitida. 

II - Existindo, desde há muito, jurisprudência praticamente uniforme relativamente à questão colo-

cada pelo recorrente (considerando que o protesto, de letras ou livranças, é desnecessário para 

poder ser acionado o avalista de aceitante ou subscritor), esta não se configura como uma da-

quelas situações em que se justifica que a contradição de julgados valha como pressuposto de 

admissibilidade de revista excecional. 

 

04-05-2012 

Revista excepcional n.º 2492/11.3YYPRT-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Divórcio 

 Alimentos 

 Ónus de prova 

 Alteração das circunstâncias 

 Oposição de julgados 

 Acto inútil 

 Rejeição de recurso 

 

I - O conceito genérico da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC implica que a questão sub judice 

surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro legal, do 

uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra matéria 

das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro legal suscite 

dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser de presumir que gere com 

probabilidade decisões divergentes. 

II - Resultando dos fundamentos específicos da revista excepcional 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, tal distinção só reveste a excepcional relevância jurídica que torne 

claramente necessária a sua apreciação para melhor aplicação do direito quando, pelas dificul-

dades que suscite a sua resolução, seja susceptível de causar, em geral, fortes dúvidas e proba-

bilidade de decisões jurisprudenciais divergentes nos diversos processos de natureza cível pre-

sentes nos tribunais. 

III - Uma vez que a questão em apreço - de determinar se, tendo as partes prescindido, antes do 

divórcio, de alimentos, que por isso não foram fixados, uma ação em que posteriormente se-

jam pedidos por uma delas alimentos à outra deve ser considerada uma ação de alteração de 

alimentos em que o respectivo autor tenha o ónus de provar a alteração de circunstâncias ou 

deve ser entendida simplesmente como uma ação em que é pedida a fixação de alimentos pela 

primeira vez, sem sujeição do autor respectivo àquele ónus - se apresenta como revestida da 
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dificuldade normal de qualquer questão cuja resolução seja pedida ao Tribunal, não é de con-

siderar verificado o pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

IV - Sendo a apreciação da questão sobre a qual o recorrente invocou a oposição de julgados inútil 

para a decisão do recurso, não há que dela conhecer em face do disposto no art. 137.º do CPC, 

não se podendo considerar verificado o pressuposto da al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

08-05-2012 

Revista excepcional n.º 1605/10.7TBVIS.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Alçada 

 Rejeição de recurso 

 

Sendo o valor da causa (de € 7 810,64) inferior à alçada do Tribunal da Relação (€ 30 000) e não se 

verificando qualquer das situações elencadas no art. 678.º, n.º 2, do CPC, nunca seria admissí-

vel o recurso de revista normal, nem, consequentemente, será admissível o recurso de revista 

excepcional. 

 

09-05-2012 

Revista excepcional n.º 297/08.8TBVLP.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Acórdão fundamento 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Trânsito em julgado 

 

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, de um só acórdão fun-

damento, sempre com nota de trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, moti-

vando os aspectos de identidade que justificam a contradição de julgados. 

II - Tendo sido interposto recurso para o Tribunal Constitucional do acórdão fundamento e tendo 

este tido provimento e mandada reformular a deliberação recorrida, é seguro que aquele não 

transitou em julgado nos precisos termos alegados pelo impetrante. 

III - O julgador, querendo servir-se do julgado pelo Tribunal Constitucional para demonstrar aquela 

ausência de trânsito deve, em acatamento do n.º 2 do artigo 514.º do Código de Processo Civil, 

juntar cópia do último aresto se dele puder dispor por constante de processo que correu termos 

no Supremo Tribunal de Justiça. 
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IV - Não pode utilizar-se como fundamento um acórdão que não transitou em julgado. 

 

09-05-2012 

Revista excepcional n.º 350/08.8TBCDN.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Relevância jurídica 

 Nulidade de sentença 

 Erro na apreciação das provas 

 Rejeição de recurso 

 

I - O recorrente, que tem o ónus de alegar e motivar a presença de qualquer dos requisitos do n.º 1 

do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, deve, quando invoca o da alínea a) do Código 

de Processo Civil, indicar as razões determinantes da relevância jurídica. 

II - E para que esta ocorra é necessário tratar-se de questão com complexidade e dificuldade impli-

cando a sua subsunção jurídica, importante e detalhado exercício de exegese, não bastando ter 

consagração legal desde que a doutrina e a jurisprudência ainda não se tenham pronunciado 

detalhadamente e haja o risco de serem produzidas soluções divergentes. 

III - A eventual ocorrência de nulidade do artigo 668.º do Código de Processo Civil ou erro na 

apreciação da prova são questões sem relevância jurídica como o são, em regra, as meramente 

adjectivas. 

 

09-05-2012 

Revista excepcional n.º 1498/08.4TBEVR.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Acórdão 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Aclaração 

 Obscuridade 

 Improcedência 

 

A referência, no acervo conclusivo, ao apelo às bases de dados destina-se apenas a enfatizar a ne-

cessidade de certidão, por se ter presente a preocupação de não poderem confundir-se os Tri-

bunais (Órgãos de Soberania) com o Ministério da Justiça (departamento do Governo) que não 

tem competência para certificar, nem certifica, no seu sítio informático, o trânsito em julgado 

de decisões judiciais. 

 

09-05-2012 

Incidente n.º 1579/10.4TBACB-A.C1.S2 

Sebastião Póvoas (Relator) 
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Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Remição 

 Direito de preferência 

 

I - Se a decisão só não admite a revista – regra por a Relação ter confirmado, unânime e irrestrita-

mente, o julgado pela 1.ª Instância, cumpre ao Colectivo a que se refere o n.º 3 do art. 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, e motivada pelo recorrente, sob pena de 

rejeição do recurso). 

II - Para demonstrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do mesmo art. 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. 

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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito. 

IV - O requisito da alínea a) do n.º 1 do art. 721.º-A do Código de Processo Civil implica a contro-

vérsia 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 - Tem relevância jurídica a questão consistente em cotejar o direito de remição com a dogmática 

do direito de preferência, e os termos e o modo como aquele pode ser exercido. 

 

09-05-2012 

Revista excepcional n.º 4595/10.2TBBRG.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recuso 
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Não indicando os requerentes quaisquer razões pelas quais a apreciação da questão que colocam é 

claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, limitando-se a 

afirmar que a questão tem indiscutível relevância jurídica e que exige uma melhor apreciação 

para garantia de segurança e certeza do direito, a revista excepcional não pode ser admitida 

com base no pressuposto previsto na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

10-05-2012 

Revista excepcional n.º 1165/08.9TVPRT.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Insolvência 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Rejeição de recurso 

 

I - No processo de insolvência e nos embargos opostos à sentença de declaração de insolvência é 

admissível recurso para o STJ, com fundamento em oposição de acórdãos, através da revista 

normal quando não se verifique uma situação de dupla conforme ou mediante revista excepci-

onal sempre que se verifique a dupla conformidade - art. 14.º do CIRE e art. 721.º, n.º 3, do 

CPC. 

II - Não se verifica uma oposição de julgados quando soluções eventualmente diferentes radicam 

em factos de natureza diversa. 

 

10-05-2012 

Revista excepcional n.º 5933/10.3TBVNG-A.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Impugnação 

 Decisão judicial 

 Conservador do Registo Predial 

 Recusa 

 Registo Predial 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não havendo lugar a recurso de revista normal de acórdão da Relação que incida sobre uma 

deliberação proferida num processo de impugnação judicial de decisão de Conservador do Re-



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

77 

gisto Predial de recusa da prática de acto de registo, em face do disposto no art. 147.º, n.º 4, do 

CRgP, também não haverá lugar a revista excecional. 

II - As situações de admissibilidade de revista previstas no n.º 2 do art. 678.º do CPC sobrepõem-se 

à previsão contida no art. 721.º, n.º 3, do mesmo diploma, não se cingindo às hipóteses em que 

o valor do processo seja inferior à alçada ou em que a sucumbência seja inferior a metade des-

ta, mas estendendo-se a todos os casos em que se verifique alguma das referidas situações. 

III - A competência da formação de apreciação preliminar restringe-se à averiguação da existência 

dos pressupostos específicos de admissibilidade da revista excecional previstos no n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC, nos casos de dupla conforme em que não ocorra qualquer das exceções pre-

vistas no n.º 2 do art. 678.º do mesmo diploma. 

 

11-05-2012 

Revista excepcional n.º 222/10.6TBNLS.C1-A.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar  

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

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 ar-

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, e motivada pelo recorrente, 

sob pena de rejeição do recurso). 

II - Para demonstrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do mesmo art. 721.º-A do Código de Processo 

Civil, deve o recorrente juntar certidão ou cópia mecânica integral, sempre com nota de trânsi-

to em julgado, de um único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade que 

justificam a contradição de julgados. 

III - Caso junte mais do que um Acórdão, sem que, inequivocamente, eleja o que pretende ver con-

siderado como fundamento deverão privilegiar-se os do Supremo Tribunal de Justiça e, de en-

tre estes, o mais recente, considerando-se os outros como apresentados “ex abundantia”, para 

se for caso, enfatizar a jurisprudência do último daqueles. 

 

16-05-2012 

Revista excepcional n.º 3845/09.2TBPRD.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 
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 Relevância jurídica 

 Obrigação 

 Prestação de contas 

 Administrador 

 Bem imóvel 

 Direito de propriedade 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

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, a certeza e credibilidade do direito. 

II - O que não acontece quando o que está em causa é, frequentemente tratado na doutrina e nos 

Tribunais, consistente em saber da obrigação de prestar contas ao proprietário pelo adminis-

trador de um imóvel e a apreciação de direitos de propriedade e elementos volitivos, tudo inte-

grador de matéria de facto, só excepcionalmente sindicável pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

 

16-05-2012 

Revista excepcional n.º 1984/10.6TVLSB.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar  

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 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 de 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 al. 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 texto 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. 

 

16-05-2012 

Revista excepcional n.º 3070/10. OTBVR-A.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 
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Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 

I - 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 mesmo diploma), ou seja, do acórdão da Re-

lação 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. 

II - Havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimi-

dade, passa a revista, que sem essa conformidade era admissível, a ser inadmissível, com as 

excepções consagradas no art. 721.º-A do CPC (art. 721.º, n.º 3, do CPC). 

III - Inexiste a dupla conforme quando a Relação só em parte tenha confirmado a decisão da 1.ª 

instância (negando provimento à apelação interposta pela ré, mas concedendo-o em parte à 

apelação da autora, dessa forma alterando a sentença de 1.ª instância) e, por isso, não pode ha-

ver lugar a revista excepcional, tal não obstando à possibilidade de ser admitida a revista nos 

termos normais se ocorrerem os respectivos requisitos. 

IV - A competência para a apreciação da admissibilidade da revista normal cabe ao Conselheiro a 

quem os autos forem distribuídos em distribuição normal ou, sendo caso disso, ao respectivo 

colectivo, não cabendo tal apreciação à formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC. 

 

18-05-2012 

Revista excepcional n.º 462/08.8TVPRT.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Uniformização de jurisprudência 

 Analogia 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme. 

II - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (que decidiu um de exoneração do passivo 

restante em processo de insolvência) a decisão que pôs termo ao processo nem o despacho sa-

neador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso autónomo de revista normal (n.º 1 

do art. 721.º do CPC). 
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III - A admissibilidade da revista com fundamento na oposição de julgados, indicada no art. 14.º, 

n.º 1, do CIRE, pressupõe que em causa se encontra um acórdão abrangido pelas previsões dos 

arts. 721.º, n.º 1, e 678.º, n.º 1, ambos do CPC, como também resulta da remissão para o CPC 

feita no art. 17.º do CIRE. 

IV - Uma vez que o trânsito em julgado, por regra, não se presume (arts. 677.º, 668.º e 669.º, todos 

do CPC), a não ser quando a lei estabelece tal presunção, como ocorre na situação prevista no 

art. 763.º, n.º 2, do CPC, preceito que, por revestir natureza excepcional, não admite aplicação 

analógica, não sendo junta certidão de trânsito em julgado do acórdão que se indique como 

fundamento e nem sendo invocada qualquer dificuldade na sua obtenção imediata, não pode a 

revista excepcional ser admitida. 

 

18-05-2012 

Revista excepcional n.º 1187/10.0TBCHV-D.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Exoneração do passivo restante 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme. 

II - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (que decidiu um de exoneração do passivo 

restante em processo de insolvência) a decisão que pôs termo ao processo nem o despacho sa-

neador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso autónomo de revista normal (n.º 1 

do art. 721.º do CPC). 

III - A admissibilidade da revista com fundamento na oposição de julgados, indicada no art. 14.º, 

n.º 1, do CIRE, pressupõe que em causa se encontra um acórdão abrangido pelas previsões dos 

arts. 721.º, n.º 1, e 678.º, n.º 1, ambos do CPC, como também resulta da remissão para o CPC 

feita no art. 17.º do CIRE. 

 

18-05-2012 

Revista excepcional n.º 505/11.8TBPDL-H.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Posse 

 Acessão da posse 

 Sucessão por morte 
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 Título translativo de propriedade 

 Bem imóvel 

 Validade 

 

I - Se o acórdão recorrido confirma por unanimidade a decisão da 1.ª instância, face ao disposto no 

n.º 3 do art.º 721.º do CPC, a revista é inadmissível a título normal, só o podendo ser a título 

excecional, se se verificar algum dos fundamentos indicados nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 

721.ºA do CPC. 

II - Tendo no acórdão recorrido sido considerado que para poder verificar-se a acessão da posse, 

nos termos previstos no art. 1256.º, n.º 1, do CPC, fora dos casos em que tenha havido suces-

são por morte, tem o sucessor de se basear em título translativo válido com base no qual tenha 

iniciado a sua própria posse (assentando esta num ato suscetível de, em abstrato, transferir o 

direito real que lhe corresponde), ao passo que no acórdão invocado como fundamento, numa 

situação em que os atos invocados como sendo translativos da posse eram vendas verbais, su-

cessivas, de um imóvel, se entendeu expressamente que a validade formal (ou substancial) dos 

negócios jurídicos que estiveram na base da transmissão de cada uma das posses não é condi-

ção para que a acessão possa ocorrer, estamos perante situações de facto idênticas na sua es-

sência (em ambos os casos inexiste título ou negócio que possa ser considerado título transla-

tivo válido), é de considerar verificado o pressuposto de admissibilidade da revista excecional 

previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

22-05-2012 

Revista excepcional n.º 5978/08.3TBMTS.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 

I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso a revista excep-

cional, 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 deba-

terem sem o mínimo consenso ou se, pelo seu ineditismo, se impuser intervenção do Supremo 

Tribunal de Justiça, tudo para lograr urna melhor aplicação do direito. 

 

23-05-2012 

Revista excepcional n.º 359/08.1TBPVL.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 
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 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Direitos de personalidade 

 Oponibilidade 

 Nulidade de sentença 

 Negócio jurídico 

 Sociedade anónima 

 Administrador 

 Aumento de capital social 

 

I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direi-

to”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado, mas sendo sempre juridicamente rele-

vante o pôr em causa direitos de personalidade, como subjectiveis 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 sedi-

mentada 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 limite da al. d) do n.º 1 do 

artigo 668.º do Código de Processo Civil. 

IV - Mas tem relevância o conhecer da validade de um negócio celebrado entre uma Sociedade 

Anónima representada pelo único Administrador e uma accionista maioritária do qual terá re-

sultado a prestação por parte desta última de «entradas em dinheiro antecipadas por conta, à 

data das mesmas, de um futuro e incerto aumento de capital», sem que aquele Administrador 

se mostrasse autorizado por lei, pelo pacto social, ou pelos respectivos accionistas a realizar, 

nem tão pouco a negociar, um qualquer aumento de capital social. 

 

23-05-2012 

Revista excepcional n.º 2765/08.2TBPNF.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar  

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 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 de 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 con-

vite para, nessa parte, aperfeiçoar a alegação. 
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III - Tem que demonstrar a contradição de julgados 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. 

IV - Não pode limitar-se a juntar uma simples cópia ou fazer apelo a uma base de dados. 

 

23-05-2012 

Revista excepcional n.º 2543/09.1TBSXL.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Exame hematológico 

 Falta do réu 

 Faltas injustificadas 

 Liberdade de julgamento 

 Inversão do ónus da prova 

 Respostas à base instrutória 

 

Se no acórdão-fundamento se deixa no âmbito da livre apreciação do julgador a injustificada falta 

do réu ao exame hematológico, permitindo-se a resposta aos vários pontos da base instrutória 

de acordo com essa liberdade (enformada também por essa injustificada falta) e no acórdão re-

corrido se considera uma directa inversão do ónus da prova com fundamento nessa mesma in-

justificada falta e se impõe, em consequência disso, ao julgador uma resposta necessária (fora 

da sua livre apreciação) a factos da base instrutória, constata-se a existência de uma contradi-

ção, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, pres-

suposto da revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art.721.º-A do CPC. 

 

24-05-2012 

Revista excepcional n.º 194/08.7TBAGN.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Ónus de prova 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 União de facto 

 Pensão de sobrevivência 

 Uniformização de jurisprudência 
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I - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada, não se contentando essa demonstra-

ção com uma fotocópia extraída de uma base de dados que não garante a genuinidade da 

transcrição nem o trânsito em julgado da decisão fotocopiada. 

II - A apreciação das soluções inovadoras que o legislador consagrou sobre o direito do unido de 

facto às pensões de sobrevivência e respectivos requisitos configura uma situação complexa 

que originou já a prolação no STJ, em 15-03-2012, de um acórdão uniformizador de jurispru-

dência (ainda não transitado em julgado), onde se entendeu já que tal situação reveste a rele-

vância jurídica prevista na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

III - Situando-se a apreciação da mesma situação num domínio susceptível de gerar colisões entre 

uma decisão jurídica e os valores sócios culturais dominantes, de criar sentimentos de inquie-

tação e de frustrar expectativas criadas, que vão muito para além dos limites egoísticos do caso 

concreto, a questão colocada assume também a relevância social que constitui o pressuposto 

da revista excepcional previsto na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

24-05-2012 

Revista excepcional n.º 539/09.2TBENT.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Relevância jurídica 

 Rejeição de recuso 

 

I - A invocação de que estamos perante uma questão «interessante do ponto de vista científico, 

doutrinal e mesmo dogmático» é inconsequente para efeitos de preenchimento da previsão da 

al. a) do n.º 1 do art.º 721.º-A do CPC, directamente ligada a uma melhor aplicação do direito, 

e a exigir a sua demonstração pela parte que pretende beneficiar da reapreciação da questão. 

II - Não referindo o recorrente que pretendia interpor recurso de revista excepcional, nem indicado 

na sua alegação as razões pelas quais a apreciação da questão era claramente necessária para 

uma melhor aplicação do direito; e/ou as razões pelas quais os interesses são de particular re-

levância social; e/ou os aspectos de identidade que determinam uma eventual contradição de 

decisões, sempre teria esta revista excepcional de ser rejeitada. 

 

24-05-2012 

Revista excepcional n.º 1675/09.T2AGD-A.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 
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 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Avalista 

 Protesto 

 Incumprimento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC, quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-

gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, 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 (art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), e não o tendo feito, 

a revista excecional não poderá ser admitida. 

III - Há muito se tornou pacífica e praticamente uniforme a decisão da questão sobre a qual é invo-

cada a oposição de julgados (as consequências, quanto ao avalista, da inexistência de protesto 

por falta de pagamento), não indicando o recorrente qualquer acórdão recente que abone a sua 

posição, mas acórdãos antigos depois dos quais numerosas decisões jurisprudenciais já opta-

ram por um entendimento constante sobre a decisão de tal questão. 

 

25-05-2012 

Revista excepcional n.º 6892/10.8YYPRT-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Rejeição de recurso 

 

 

I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do artigo 721.° 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 bastan-

do o seu mero acesso ou a referência àquele preceito no pórtico da alegação recursória. 

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 texto extraído de uma base de dados 

ou mera fotocópia de publicação não oficial.  

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. 
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29-05-2012 

Revista excepcional n.º 740/09.9TVLSB.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Insolvência 

 Incidentes da instância 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - O artigo 14.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas impede o recurso para o 

Supremo Tribunal de Justiça salvo se o recorrente alegar / demonstrar oposição de julgados.  

II - A limitação do recurso restringe-se ao “processo de insolvência” e aos “embargos apostos à 

sentença de declaração de insolvência”. 

III - No conceito de “processo de insolvência” incluem-se os incidentes de trânsito, sendo inciden-

tal a lide destinada a obter a separação/restituição dos bens da massa pois o seu desfecho re-

flecte-se, directa e imediatamente, na insolvência por afectar o acervo de bens e direitos cons-

titutivos da massa, podendo, no limite, alterar profundamente não só objectivo como os direi-

tos e expectativas dos credores e do próprio devedor.  

IV - Ocorrendo dupla conforme das decisões proferidas no processo de insolvência, a parte final do 

artigo 14.º do CIRE deixa de relevar por si antes podendo interpor o requisito da alínea c) do 

n.º 1 do artigo 721.º-A CPC, única via de lograr o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. 

 

29-05-2012 

Revista excepcional n.º 4265/09.4TBLRA-J.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Erro de julgamento 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Garantia das obrigações 

 Garantia do pagamento 

 

I - As “relevâncias” (jurídica e social) devem ser analisadas em termos objectivos, assim se densifi-

cando os conceitos abertos, irrelevando a importância que a questão, em si, tem para o recor-

rente, 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 Forma-

ção 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 ter-

mos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profis-

sional 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 in-

formação de ter capital garantido “offshore”, envolve que essa garantia seja apenas da entida-

de dele emitente mas sim, ou também, do intermediário financeiro.  

VI - Invocados vários requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A Código de Processo Civil e uma vez 

verificada a presença de um deles irreleva a busca de qualquer outros em termos de decidir da 

admissibilidade do recurso. 

 

29-05-2012 

Revista excepcional n.º 89/10.4TVPRT.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Investigação de paternidade 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Presunção de paternidade 

 Caducidade 

 Rejeição de recuso 

 

I - A questão atinente à presunção de paternidade quando o filho houver sido reputado e tratado 

como tal pelo pretenso pai e reputado como filho também pelo público (art. 1871.º, n.º 1, al. 

a), do CC) e ao prazo de caducidade da acção de investigação de paternidade com esse funda-

mento, há muito debatida na jurisprudência e na doutrina, não tem a novidade ou a complexi-

dade necessária para se considerar verificada o pressuposto indicado na al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

II - Não se vislumbram interesses ou valores, relevantes do ponto de vista social, que possam ser 

postos em causa quando se faz presumir a paternidade do tratamento ou da reputação com fi-

lho e se mantém a possibilidade de invocar essa paternidade enquanto se mantiver esse trata-

mento e não houver a prova de que tenha terminado. 

 

31-05-2012 

Revista excepcional n.º 503/08.9TBSEI.C1-A.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 
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 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Acórdão fundamento 

 Alteração 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Inversão do ónus da prova 

 Interpretação da lei 

 Aplicação do direito 

 Relevância jurídica 

 Prescrição 

 Interrupção da prescrição 

 Banco 

 Responsabilidade bancária 

 Pagamento 

 Cheque  

 Falsificação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Sendo ao recorrente que cabe satisfazer a exigência legal de junção de cópia de um (e apenas 

um) acórdão fundamento transitado em julgado e de certificação do respectivo trânsito, jun-

tando mais do que um para cada uma das questões que suscita, não pode considerar-se verifi-

cada o pressuposto de admissibilidade da revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

II - Pretendendo os recorrentes, implicitamente, que se proceda a uma alteração da matéria de facto 

considerada assente, e atendendo a que se encontra vedada ao Supremo Tribunal de Justiça tal 

alteração, face ao disposto nos arts. 729.º, n.º 2, e 722.º, n.º 3, do CPC, esta matéria não pode 

ser objeto de revista normal, nem, consequentemente, excecional, visto que esta só é admissí-

vel quando a revista normal, por sua vez, o fosse se inexistisse dupla conforme. 

III - Não se descortina qualquer complexidade na interpretação e aplicação das regras jurídicas 

respeitantes à inversão do ónus da prova, assim como não se vê que dessas interpretação e 

aplicação possa resultar qualquer colisão com valores sócio-culturais dominantes na sociedade 

nem qualquer inquietação ou alarme social. 

IV - Resultando dos fundamentos específicos da revista excecional que este recurso não visa, em 

primeira linha, a defesa dos interesses das partes, mas antes a proteção do interesse geral na 

boa aplicação do direito, tal distinção só reveste a excecional relevância jurídica que torne cla-

ramente necessária a sua apreciação em via de recurso de revista para melhor aplicação do di-

reito quando, pelas dificuldades que suscite a sua resolução, seja susceptível de causar, em ge-

ral, fortes dúvidas e probabilidade de decisões jurisprudenciais divergentes nos diversos pro-

cessos de natureza cível presentes nos tribunais, só então revestindo a questão um relevo jurí-

dico indiscutível que origine a verificação do pressuposto de admissibilidade em causa. 

V - As questões referentes à fixação do regime jurídico da prescrição, nomeadamente no que toca à 

sua interrupção, e com o regime jurídico da responsabilidade dos Bancos pelo pagamento de 

cheques falsos ou falsificados, são questões sobejamente estudadas cuja resolução não se apre-

senta como suscitando justificadas e fortes dúvidas, nem capaz de determinar com probabili-

dade grandes divergências jurisprudenciais no que respeita à decisão de litígios em que essa 

exceção ou essa responsabilidade sejam invocadas. 

VI - Para que se verifique o requisito contido na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC há que aten-

tar na matéria de facto articulada, de forma a determinar se, perante ela, poderá surgir uma si-
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tuação em que possa haver colisão de uma decisão jurídica com valores sócio-culturais domi-

nantes que a devam orientar e cuja eventual ofensa possa suscitar alarme social determinante 

de profundos sentimentos de inquietação que minem a tranquilidade de uma generalidade de 

pessoas, ultrapassando os interesses em jogo significativamente os limites do caso concreto, o 

que não se verifica com a questão de saber quais as obrigações do fiador na hipótese de in-

cumprimento contratual por parte do devedor afiançado. 

VII - Respeitando a questão suscitada ao regime jurídico da responsabilidade dos Bancos pelo pa-

gamento que tenham feito de cheques falsos ou falsificados, não é de molde a provocar qual-

quer intranquilidade nem alarme social, nem colisão com valores sociais dominantes, dado que 

não existe a probabilidade de o comum das pessoas com depósitos bancários se sentir despro-

tegida ou com a sua estabilidade pessoal e familiar afetada por um facto que, não ultrapassan-

do os interesses das pessoas envolvidas, é insuscetível de perturbar a sua qualidade de vida 

 

31-05-2012 

Revista excepcional n.º 702/08.3TBOVR.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Terceiro 

 Registo predial 

 

Apesar da noção de terceiros para efeitos de registo vir sendo objecto de inúmera produção doutri-

nal e jurisprudencial, não está ainda totalmente estabilizada e fixada, razão pela qual assume a 

relevância jurídica a que se alude na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 786/07.1TJVNF-B.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Resolução em benefício da massa insolvente 

 Interesses de particular relevância social 

 Relevância jurídica 

 Recurso de apelação 

 Matéria de facto 

 Impugnação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não há nenhuma controvérsia de particular interesse social sobre o que sejam os actos desenha-

dos na al. h) do n.º 1 do art. 121.º do CIRE (actos a título oneroso realizados pelo insolvente 
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dentro do ano anterior à data do início do processo de insolvência em que as obrigações por 

ele assumidas excedam manifestamente as da contraparte, resolúveis em benefício da massa 

insolvente) a necessitar de apreciação rigorosa que salvaguarde valores socio-culturais ou eco-

nómicos que cumpra ao direito preservar ou defender para manter ou reforçar a sua credibili-

dade ou eficácia, tanto mais quando a recorrente sustente a sua razão numa factualidade que 

não se provou. 

II - As questões da apreciação em segunda instância da matéria de facto fixada na primeira e dos 

termos e trâmites do recurso de apelação em que se impugna a matéria de facto fixada em 1.ª 

instância não têm a novidade, nem a complexidade que exijam a intervenção do STJ, com sus-

tento na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 710/09.TBVCT-P.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Oposição de julgados 

 Contrato de arrendamento 

 Cláusula contratual 

 Renda 

 Nulidade 

 Valor locativo 

 Equidade 

 Caducidade 

 Contrato de compra e venda 

 Preço 

 Licença de utilização 

 Rejeição de recurso 

 

I - A determinação do(s) critério(s) de fixação da renda em caso de se declarar a nulidade da cláu-

sula que o fixou no contrato de cessão de exploração, não é manifestamente complexa, nem de 

difícil resolução, nem a sua subsunção impõe um exercício acrescido e reforçado de exegese e 

não sendo questão amplamente tratada na doutrina de forma não coincidente e muito menos na 

jurisprudência com decisões contraditórias que criem uma instabilidade e incerteza na resolu-

ção da questão e na aplicação do direito, não se verifica o pressuposto de admissibilidade da 

revista excepcional previsto na na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - O acesso à revista excepcional, por via do disposto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, 

depende da verificação dos seguintes requisitos: contradição entre o acórdão recorrido e um 

outro já transitado das Relações ou do STJ; a oposição frontal, e não apenas implícita ou pres-

suposta, entre eles, no que respeita à decisão em si e não à parte da fundamentação ou a excer-

tos dela; a incidência de ambos os acórdãos sobre a mesma questão fundamental de direito, 

num quadro fáctico semelhante; a essencialidade dessa questão controversa de direito para o 

resultado obtido numa e noutra decisão; e a divergência ocorrer num quadro normativo subs-

tancialmente idêntico. 

III - Se no acórdão recorrido, proferido no quadro normativo do DL n.º 89/90, 16-03, se entendeu 

que duas das cláusulas do contrato celebrado entre as partes eram nulas e que a consequência 

dessa nulidade não afectava o restante negócio, mas apenas aquelas cláusulas, havendo que re-

correr à equidade para fixar o valor anual da renda (ao invés da renda fixada) e no acórdão 
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fundamento, proferido no quadro normativo do DL n.º 227/82, de 14-06, se entendeu caracte-

rizar de forma diferente o contrato, como de compra e venda, e abordando a correcção da ren-

da para preço, mas em termos de equidade, não decidindo em conformidade a final por ter en-

tendido que o contrato havia caducado, constata-se que os mesmos não abordam a mesma 

questão fundamental de direito, não se verificando, pois, uma oposição de julgados entre eles. 

IV - Se num outro acórdão fundamento a questão se coloca em termos de caducidade do contrato 

relacionada com a existência ou inexistência de licenciamento de estabelecimento e no acór-

dão recorrido se parte do princípio que o contrato não se extinguiu por qualquer das formas le-

galmente previstas, constatamos aqui também que não abordam ambos a mesma questão fun-

damental de direito, porque a factualidade subjacente a cada uma das situações é substancial-

mente diversa (tendo uma, como ponto de partida, a subsistência do contrato e a outra a sua 

extinção), não ocorrendo, assim, oposição de julgados entre eles. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 7070/09.4TBSXL.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Desporto 

 Federação Portuguesa de Futebol 

 Contrato de seguro 

 Cláusula de exclusão 

 Objecto negocial 

 

I - É socialmente necessário e imperioso proteger os desportistas profissionais contra o desgaste 

rápido das suas profissões e garantir que os atletas beneficiem, de modo efectivo, da protecção 

do seguro legalmente obrigatório. 

II - Importa definir com rigor os limites do seguro desportivo e confrontar estes contratos de seguro 

com a afirmação de exclusões que conduzam à deformação da segurança que se pretendeu al-

cançar com a celebração do contrato de seguro, sendo, portanto, imprescindível que o STJ se 

pronuncie sobre as relações contratuais estabelecidas entre uma seguradora e um clube de fu-

tebol e uma federação desportiva, buscando o sentido exacto da interpretação do contrato e das 

concretas cláusulas contratuais, e da aplicação da lei quando a seguradora se apresenta perante 

a federação a declarar que celebrou um contrato de seguro desportivo, nos termos do DL n.º 

146/93, de 26-04, e, do mesmo passo, inclui nele uma cláusula de exclusão que circunscreve o 

âmbito do seguro a riscos extraprofissionais. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 2598/09.9TBVNG.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

A simples transcrição das expressões legais identificadoras dos pressupostos de admissibilidade 

invocados (als. a) e b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC) é manifestamente insuficiente para a 

admissão do recurso, implicando, em face do disposto no art. 721.º-A, n.º 2, als. a) e b), do 

CPC, sem mais, a rejeição da revista excecional. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 2686/08.9TBOAZ.P2.S12 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Subempreitada 

 Contrato de utilização 

 Centro comercial 

 Factos essenciais 

 Cláusula resolutiva 

 Resolução 

 Ilicitude 

 

Ainda que não se verifique uma identidade absoluta entre os factos invocados e declarados assentes 

no acórdão recorrido e no acórdão fundamento (quando, naquele, o contrato em análise seja 

um contrato de subempreitada, e, neste, o contrato em causa seja um designado contrato de 

utilização de loja em centro comercial), poderá existir coincidência entre os factos essenciais 

nos dois acórdãos (se em ambos se estiver perante um contrato que inclui uma cláusula resolu-

tiva expressa executada por uma das partes, que com base nela o resolveu, sendo também essa 

cláusula determinante, num caso, para a decisão de licitude da resolução e, no outro caso, para 

a decisão da ilicitude da resolução), donde se constate a existência de oposição de julgados, no 

domínio da mesma legislação, sobre a mesma questão fundamental de direito e, consequente-

mente, a verificação do pressuposto da revista excecional previsto na al. c) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 683/09.6TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 
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 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

Não fazendo parte do requerimento de interposição do recurso, nem da alegação, a mínima indica-

ção sobre a razão pela qual se alega que está em causa uma questão cuja apreciação, pela sua 

relevância jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito (pressu-

posto da revista excecional indicado na al. a) do n.º 1 do art.º 721.º-A do CPC), tal que impli-

ca, em face do disposto no art. 721.º-A, n.º 2, als. a) e b), do CPC, sem mais, a rejeição da re-

vista excecional. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 49/10.5TBMSF.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Propriedade horizontal 

 Título constitutivo 

 Alteração 

 Partes comuns 

 Condomínio 

 Usucapião 

 

I - Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), não o fazendo, nem 

invocando especial dificuldade na obtenção de uma cópia nessas condições, a revista excecio-

nal não poderá ser admitida. 

III - Saber se o título constitutivo da propriedade horizontal só por vontade unânime dos condómi-

nos, e não por sentença judicial, pode ser alterado, e se as partes comuns podem ser objeto de 

usucapião não são as questões cuja resolução imponha cuidadoso e pormenorizado exercício 

de exegese nem são suscetíveis de, com probabilidade, originar grande divergência de deci-

sões jurisprudenciais, pelo que não permitem que se considere verificado o pressuposto indi-

cado no art. 721°-A, n.º 1, al. a), do CPC. 

IV – Porém, tais questões, em face da generalização da propriedade horizontal e do elevado e cres-

cente número de pessoas que habitam ou trabalham em edifícios sujeitos a essa figura jurídica, 

forçadas ao estabelecimento de recíprocas relações de vizinhança, prendem-se com a qualida-

de de vida, podendo atingir e afetar uma generalidade de pessoas e sendo a sua resolução sus-
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cetível de gerar grandes dúvidas entre os cidadãos sobre os direitos e deveres que no domínio 

da propriedade horizontal lhes assistam, bem como intranquilidade social por poder originar 

colisão com valores sócio-culturais dominantes, ultrapassando dessa forma o problema em 

análise os meros interesses das partes e podendo mesmo contribuir para o descrédito do direi-

to, por isso tornando aconselhável uma maior e mais profunda análise dessas questões. 

 

05-06-2012 

Revista excepcional n.º 1345/10.7TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Decisão que põe termo ao processo 

 Despacho saneador 

 Dupla conforme 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Rejeição de recurso 

 

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 artigo 721.º do CPC.  

II - Só existindo 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 citado artigo 721.º, 

não se integrando o despacho recorrido em qualquer destas categorias, e não obstante a exis-

tência de dupla conformidade, não há lugar a revista - regra, nem a revista excepcional. 

 

11-06-2012 

Revista excepcional n.º 2085/09.5TBGDM-A.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Relevância jurídica 

 Rejeição de recurso 

 

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. ° 3 do ar-

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, e motivada pelo recorrente, 

sob pena de rejeição do recurso).  

II - Para demonstrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A do Código de Pro-

cesso Civil, cumpre ao recorrente juntar certidão ou cópia mecânica integral, sempre com nota 
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de trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identida-

de que justificam a contradição de julgados.  

III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, final-

mente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal 

de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem a causa a boa aplicação do direito. 

 

11-06-2012 

Revista excepcional n.º 975/10.1T2AGD-A.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Sociedade comercial 

 Assunção de dívida 

 Garantia das obrigações 

 Capacidade jurídica 

 Fim social 

 Vinculação de pessoa colectiva 

 Titulares de órgãos sociais 

 Administrador 

 Nulidade 

 Penhor 

 Carteira de títulos 

 Terceiro 

 Sociedades em relação de grupo 

 Ónus de prova 

 Acção executiva 

 Letra de câmbio 

 Venire contra factum proprium 

 

I - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-

gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, 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 (art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Quando no acórdão recorrido se entenda que não é pelo facto de ter garantido uma dívida de 

terceiros que, sem mais, o respectivo ato (a assunção de dívida) deve ser considerado contrário 

ao fim/interesse da sociedade que o prestou, ainda que dele não decorra uma vantagem eco-

nómica imediata para esta enquanto no acórdão fundamento se decide que são nulos os atos 

praticados por titulares de órgãos da sociedade comercial que não sejam abrangidos pela capa-

cidade desta e que tais atos não a podem vincular (como sucederá com a eventual vinculação 

de uma sociedade comercial em relação a um contrato de penhor de carteira de ativos financei-

ros prestados a favor de terceiro celebrado por um administrador e um procurador seus que 

exorbitava o objecto social), verifica-se uma contradição de julgados suscetível de integrar a 

previsão contida no art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC. 
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III - Estamos, igualmente, perante uma contradição de julgados se no acórdão recorrido se decide 

que é à sociedade garante que compete alegar e provar a inexistência de interesse próprio ou 

que o ato integrador da quantia concedida é contrário ao seu fim social, para que proceda a nu-

lidade prevista no n.º 3 do art. 6.º do CSC, com referência ao art. 294.º do CC, e no acórdão 

fundamento se decide que a regra geral contida na 1.ª parte do n.º 3 do art. 6.º cede perante as 

exceções previstas na parte final do preceito (nos casos em que exista justificado interesse 

próprio da sociedade garante ou de se tratar de sociedades em relação de domínio ou de gru-

po), possuindo a sociedades, em tais hipóteses, plena capacidade de gozo para a prestação da 

garantia (a verificação dessas situações excecionais aparece como condição de validade das 

garantias prestadas e por isso têm de ser provadas pelo beneficiário da garantia que dela se 

quiser prevalecer). 

IV - Constata-se a existência de uma outra contradição de julgados quando no acórdão recorrido se 

decide que, tendo a executada prestado voluntariamente a garantia e emitido a letra dada à 

execução, a nulidade pela mesma invocada nunca seria de decretar porque tal configuraria o 

deferimento de uma atuação abusiva por parte daquela (sob a veste de um venire contra fac-

tum proprium) ao passo que no acórdão fundamento se conclui que nem sempre existe abuso 

de direito quando alguém invoca a nulidade do negócio jurídico em que interveio, designada-

mente quando uma sociedade comercial argui a nulidade das fianças por si prestadas, com 

fundamento no art. 6.º, n.º 3, do CSC. 

 

11-06-2012 

Revista excepcional n.º 213/08.7TJVNF-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Reclamação 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de prova 

 Rejeição de recurso 

 

I - O incumprimento do ónus estabelecido na al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC é cominado 

com a imediata rejeição do recurso de revista, sem que haja lugar a qualquer convite para a sa-

nação da omissão ali indicada. 

II - É irrelevante a junção, em sede de reclamação, da certidão do acórdão fundamento, com nota 

de trânsito em julgado, visto que era no momento da alegação dos fundamentos do recurso que 

a lei exige a junção de tal documento sob pena de rejeição. 

III - Não tem aplicação o disposto no art. 265.º, n.º 2, do CPC, porquanto, por um lado, a lei impõe 

a rejeição imediata do recurso, faltando qualquer dos requisitos de que depende a admissibili-

dade da revista excepcional, o que significa que a sua falta não é sanável, e, por outro, não está 

em causa qualquer modificação subjectiva da instância. 

 

12-06-2012 

Incidente n.º 756/09.5TBMAI.P1.S1 

Moreira Alves (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 
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 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Alimentos devidos a menores 

 Fundo de Garantia de Alimentos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 

I - Cabendo apenas recurso de agravo para o tribunal da Relação da decisão que fixa os alimentos a 

pagar pelo FGADM, de acordo com o disposto do DL n.º 75/98, de 19-11, não pode haver lu-

gar a recurso de revista excepcional dessa decisão. 

II - É ónus do recorrente juntar cópia (certificada e com indicação de trânsito em julgado) do acór-

dão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição indicando os aspec-

tos de identidade que determinam a contradição alegada. 

 

12-06-2012 

Revista excepcional n.º 2983/03.0TBPTM-F.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Credor 

 Impugnação pauliana 

 Doação 

 Impossibilidade de cumprimento 

 Respostas aos quesitos 

 Má fé 

 

I - Se a matéria de facto apurada no acórdão fundamento é diversa daquela que foi considerada 

assente no acórdão recorrido, conduzindo a que num caso se entendesse que houve o objectivo 

de ludibriar os credores e no outro não, mas em ambos se entendendo que o mesmo negócio 

jurídico era susceptível de ser atacado através de impugnação pauliana, não se verifica uma 

contradição entre julgados. 

II - Constata-se a existência de uma contradição entre julgados quando, no acórdão fundamento, se 

entendeu que as respostas a determinados quesitos (“a doação agravou a impossibilidade do 

autor obter a satisfação dos créditos referidos em c) e e)” e ainda “o referido em i) determinou 

o agravamento da impossibilidade de satisfação integral daquele ressarcimento”) se deveriam 

considerar não escritas por imperativo do n.º 4 do art. 646.º do CPC e, no acórdão recorrido, se 

defendeu que resposta a quesito, em tudo similar àqueles, contendo um juízo de valor sobre o 

agravamento da impossibilidade de pagamento de um crédito não consubstancia mais do que 

um juízo baseado na prática da vida, devendo manter-se. 

III - Verifica-se igualmente uma contradição de julgados, ao nível da densificação do conceito de 

má fé, se, no acórdão recorrido, se afirma que a má fé enquanto requisito subjectivo de im-

pugnação significa a consciência do prejuízo que o acto causa ao credor, implicando, deste 

modo, em ambos os sujeitos do negócio oneroso, a representação de que a alienação ou a 

transferência de um bem do património do devedor para terceiro afecta negativamente a reali-

zação dos direitos dos restantes credores comuns, inviabilizando-a no todo ou em parte, en-
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quanto no acórdão recorrido se refere que, exigindo-se a má fé bilateral (da embargante e do 

executado, seu ex-marido) e revestindo a má fé nos actos onerosos o sentido de repressão de 

propósitos fraudulentos, não era seguro que este pressuposto legal se verificasse. 

 

12-06-2012 

Revista excepcional n.º 940/05.0TABCL-B.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Rejeição de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Erro de julgamento 

 Relevância jurídica 

 

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 con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, final-

mente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal 

de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem a causa a boa aplicação do direito. 

 

12-06-2012 

Revista excepcional n.º 7623/09.0TBVNG.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Rejeição de recurso 

 Recurso para o tribunal pleno 

 Uniformização de jurisprudência 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de prova 

 Certidão 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 

I - São comuns as revistas normal (n.° 1 do artigo 721.º do Código de Processo Civil), extraordiná-

ria (n.º 2 do artigo 721.º, com referência ao n.º 2 do artigo 678.º) e excepcional (artigo 721.º-

A). 

II - Só se for admissível a revista comum é que é possível pedir o julgamento ampliado nos termos 

do artigo 732.º-A do Código de Processo Civil.  
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III - O julgamento ampliado a que se refere este preceito visa assegurar uniformidade da jurispru-

dência sendo feito por um conclave alargado (pleno das secções cíveis), não se confundindo 

com o recurso extraordinário dos artigos 763.º e seguintes que pressupõe já ter sido proferido 

Acórdão pelo Supremo Tribunal de Justiça em julgamento de revista comum.  

IV - 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 verificados, 

isolada ou cumulativamente, qualquer dos requisitos do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de 

Processo Civil, e a razão da não admissão da revista regra for apenas aquela dupla conformi-

dade.  

V - Se o recurso se funda na alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A cumpre ao recorrente juntar certi-

dão, ou cópia mecânica integral, sempre com nota de trânsito em julgado, do Acórdão funda-

mento não bastando uma mera reprodução de um texto extraído de uma base de dados.  

VI - 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, e importante para propiciar uma melhor aplicação do 

direito, por estar em causa um segmento jurídico relevante.  

VII - O requisito da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A só ocorre se “vexata quaestia” re-

cair sobre preceito, ou instituto, cuja interpretação e aplicação possa pôr em causa interesses 

de particular relevância social. 

 

12-06-2012 

Revista excepcional n.º 154/10.8TVPRT-A.P1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Reclamação 

 Reforma 

 Improcedência 

 

I - A decisão colegial da formação de apreciação preliminar indicada no art. 721.º-A, n.º 3, do CPC, 

é definitiva, não sendo passível de ser objeto da reclamação prevista no art. 688.º do CPC. 

II - Existindo a possibilidade de reclamação, ou até de requerimento de reforma, para a própria 

formação de apreciação preliminar, com base no disposto nos arts. 666.º e segs. do CPC, tal 

reclamação improcederá sempre que a respetiva fundamentação não ultrapasse a mera discor-

dância com o decidido. 

 

14-06-2012 

Incidente n.º 70/09.6TBVCD-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Moreira Alves 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 

I - 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 mesmo diploma), ou seja, do acórdão da Re-
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lação 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. 

II - Havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimi-

dade, passa a revista, se sem essa conformidade era admissível, a ser inadmissível, com as ex-

ceções consagradas no art. 721.º-A do CPC (art. 721.º, n.º 3, do CPC). 

III - Inexistindo dupla conforme, como sucede quando a Relação revoga a sentença de 1.ª instância, 

não haverá lugar a revista excecional, sem embargo de ser eventualmente admissível a revista 

normal. 

 

14-06-2012 

Revista excepcional n.º 265/10.0TVPRT.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Exoneração do passivo restante 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme. 

II - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (que decidiu um pedido de exoneração do 

passivo restante em processo de insolvência) a decisão que pôs termo ao processo nem o des-

pacho saneador, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso autónomo de revista 

normal (n.º 1 do art. 721.º do CPC). 

III - A admissibilidade da revista com fundamento na oposição de julgados indicada no art. 14.º, n.º 

1, do CIRE pressupõe que em causa se encontra um acórdão abrangido pelas previsões dos 

arts. 721.º, n.º 1, e 678.º, n.º 1, ambos do CPC, como também resulta da remissão para o CPC 

feita no art. 17.º do CIRE. 

 

14-06-2012 

Revista excepcional n.º 7398/10.0TBMTS-G.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Matéria de direito 

 Matéria de facto 

 Factos conclusivos 

 Factos essenciais 

 Prova documental 
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 Acção de reivindicação 

 Acções 

 Rejeição de recurso 

 

I - Resultando dos fundamentos específicos da revista excecional que este recurso não visa, em 

primeira linha, a defesa dos interesses das partes, mas antes a proteção do interesse geral na 

boa aplicação do direito, tal distinção só reveste a excecional relevância jurídica, aludida na al. 

a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, que torne claramente necessária a sua apreciação em via de 

recurso de revista para melhor aplicação do direito quando, pelas dificuldades que suscite a 

sua resolução, seja susceptível de causar, em geral, fortes dúvidas e probabilidade de decisões 

jurisprudenciais divergentes nos diversos processos de natureza cível presentes nos tribunais, 

só então revestindo a questão um relevo jurídico indiscutível que origine a verificação do pres-

suposto de admissibilidade em causa. 

II - A questão de saber se a expressão “sociedade instrumental” constitui matéria conclusiva ou de 

direito ou se constitui matéria de facto e se é relevante para a boa decisão da causa não reveste 

especial dificuldade, como também não reveste especial dificuldade saber se, para determina-

dos factos articulados num processo, é admissível prova documental, ou ainda se determinados 

acordos são suficientes para fundamentarem ação de reivindicação da propriedade de ações, 

não possuindo a relevância jurídica prevista na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

III - Para que se verifique o requisito contido na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC há que aten-

tar na matéria de facto articulada, de forma a determinar se, perante ela, poderá surgir uma si-

tuação em que possa haver colisão de uma decisão jurídica com valores sócio-culturais domi-

nantes que a devam orientar e cuja eventual ofensa possa suscitar alarme social determinante 

de profundos sentimentos de inquietação que minem a tranquilidade de uma generalidade de 

pessoas, ultrapassando os interesses em jogo significativamente os limites do caso concreto, o 

que não se verifica com as questões referidas no ponto II. 

 

18-06-2012 

Revista excepcional n.º 1400/08.3TBILH.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Qualificação de insolvência 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Relevância jurídica 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme. 

II - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (onde se decide um incidente de qualificação 

de insolvência) a decisão que pôs termo ao processo nem o despacho saneador, não pode o 

acórdão recorrido ser objeto de recurso autónomo de revista normal (n.º 1 do art. 721.º do 

CPC). 

III - A admissibilidade da revista com fundamento na oposição de julgados indicada no art. 14.º, n.º 

1, do CIRE pressupõe que em causa se encontra um acórdão abrangido pelas previsões dos 
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arts. 721.º, n.º 1, e 678.º, n.º 1, ambos do CPC, como também resulta da remissão para o CPC 

feita no art. 17.º do CIRE. 

IV - Não sendo junta certidão de trânsito em julgado do acórdão que se indique como fundamento e 

nem sendo invocada qualquer dificuldade na sua obtenção imediata, não pode a revista exce-

cional ser admitida, com fundamento na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

V - Quando a questão que os recorrentes consideram possuir a relevância jurídica aludida na al. a) 

do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC não tenha sido abordada no acórdão recorrido, por não ter sido 

oportunamente suscitada pelos recorrentes, não pode a revista excecional ser admitida com 

fundamento naquele pressuposto. 

 

18-06-2012 

Revista excepcional n.º 14537/10.0T2SNT-E.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 

I - O “distinguo” entre revista-regra e revista excepcional está apenas em que esta tem como objec-

to um Acórdão logrado em sede de dupla conformidade, ou seja a confirmar, unânime e irres-

tritamente, o julgado pela 1.ª Instância. 

II - Então, compete a este Colectivo deliberar sobre a sua admissibilidade após verificar a existên-

cia 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.° Conselheiro Relator decidir sobre a sua admissão. 

IV - Desde que manifeste a vontade de recorrer irreleva o “nomem juris” que o impetrante dá ao 

recurso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do 

Acórdão impugnado. 

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 Pro-

cesso Civil cujo incumprimento é fulminado com a rejeição do recurso. 

 

19-06-2012 

Revista excepcional n.º 549/08.7BBSCR.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Motivação 
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 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 

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. ° 3 do ar-

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, e motivada pelo recorrente, 

sob pena de rejeição do recurso).  

II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência a sua complexidade ou, finalmen-

te a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de 

Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem a 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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito.  

IV - Para demonstrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A do Código de Pro-

cesso 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 identida-

de que justificam a contradição de julgados. 

 

19-06-2012 

Revista excepcional n.º 899/08.2TBTMR.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 

I - Basta a manifestação da vontade de recorrer, irrelevando o “nomen júris” que o recorrente dá ao 

recurso.  

II - A dupla conformidade cede perante qualquer das situações elencadas no n.º 2 do artigo 678.º do 

Código de Processo Civil.  

III - Se o recorrente, perante a dupla conformidade, diz recorrer extraordinariamente (por entender 

estar presente uma circunstância daquele n.º 2) ou excepcionalmente (por entender verificado 

qualquer requisito do n.º 1 do artigo 721.º-A) e se os autos vieram logo para a Formação do n.º 
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3 deste preceito, a economia processual aconselha que o Colectivo logo verifique da admissi-

bilidade da revista excepcional, e só desta.  

IV - Se esta não for admitida, os autos serão então distribuídos para que o M.º Conselheiro Relator 

verifique da admissibilidade da revista ao abrigo do n.º 2 do artigo 678.º  

V - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência a sua complexidade ou, finalmen-

te a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal de 

Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem a causa a boa aplicação do direito.  

VI - 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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito. 

 

19-06-2012 

Revista excepcional n.º 51/09.0TBMDE.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Relevância jurídica 

 

I - Para a verificação do pressuposto da dupla conformidade, permissiva do recurso a revista excep-

cional, 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.° 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 deba-

terem 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. 

IV - Tal não acontece, “in casu”, com a dogmática do sigilo bancário, no seu cotejo com o aceno 

apenas a nomes e moradas de cooperantes por parte de um cooperador, que os pede para poder 

organizar a sua candidatura aos órgãos sociais de uma cooperativa que exerce actividades ban-

cárias. 

 

19-06-2012 

Revista excepcional n.º 194/09.0TBFTR.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Formação de apreciação preliminar 
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 Admissibilidade de recurso 

 Reclamação 

 Reforma 

 Inadmissibilidade 

 

A decisão colegial da formação de apreciação preliminar indicada no art. 721.º-A, n.º 3, do CPC, é 

definitiva, não sendo passível de ser objeto da reclamação prevista no art. 688.º do CPC. 

 

19-06-2012 

Incidente n.º 2699/09.3TBBRG.G1.S1-A 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Princípio da legalidade 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 

I - 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 informaram. 

II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil prende-se com o 

Direito (como comando abstracto, hipotético e coercível) estando o da alínea b) mais conecta-

do com a Justiça (consciência ético-social a fazer prevalecer concepções relacionais que en-

contram expressão no direito natural). 

III - Se o Supremo Tribunal de Justiça vem julgando, uniforme e unanimemente, em determinado 

sentido as Instâncias (não obstante o exercício do seu poder soberano de julgar) devem atentar 

nessa jurisprudência, explanando-o nas suas decisões e procurando evitar contradição de jul-

gados. 

IV - A assim não agirem incumprem ostensivamente o n.º 3 do artigo 8.º do Código Civil. 

 

25-06-2012 

Revista excepcional n.º 10102/09.2TCLRS.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Voto de vencido 
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Inexistindo dupla conforme, como sucede quando exista um voto de vencido no acórdão recorrido, 

não haverá lugar a revista excecional, sem embargo de ser eventualmente admissível a revista 

normal. 

 

25-06-2012 

Revista excepcional n.º 189/08.0TMFAR-B.E1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), não o fazendo, nem 

invocando especial dificuldade na obtenção de uma cópia nessas condições, a revista excecio-

nal não poderá ser admitida. 

 

25-06-2012 

Revista excepcional n.º 3410/08.1TBCSC.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Banco 

 Conta bancária 

 Conta solidária 

 Descoberto bancário 

 Contrato de depósito 

 Obrigação de restituição 

 Responsabilidade civil 

 

I - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-
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gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, 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 (art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Quando no acórdão fundamento se entenda que, nos casos de contas comuns solidárias em 

que apenas um dos titulares tenha dado ao Banco ordem de pagamento para além do 

limite do depósito, que o Banco depositário tenha satisfeito fazendo surgir um desco-

berto em conta, há, em regra, dois contratos, sendo o primeiro o próprio contrato de de-

pósito à ordem (em que o dever nuclear do Banco é o de pagar até ao limite do depósi-

to, dever esse de que são credores os depositantes) e o segundo o contrato pelo qual o 

Banco paga a descoberto (através de um adiantamento de dinheiro de que o próprio 

Banco se torna credor pelo correspondente financiamento que faz aos titulares) e que 

vincula apenas o(s) titular(es) que nele intervir(em), ao passo que, no acórdão recorrido, se 

decide que, em situação idêntica, a responsabilidade pela restituição ao Banco do montan-

te que excedia o limite do depósito recai sobre ambos os titulares da conta solidária, veri-

fica-se uma contradição de julgados suscetível de integrar a previsão contida no art. 721.º-A, 

n.º 1, al. c), do CPC. 

 

25-06-2012 

Revista excepcional n.º 500/09.7TCFUN.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Prescrição 

 Excepção peremptória 

 Rejeição de recurso 

 

I - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do direi-

to”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado. 

II - Tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com complexi-

dade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou, 

finalmente, por estarem em causa conceitos indeterminados. 

III - Não tem relevância jurídica o conhecer do instituto da prescrição e do modo como esta excep-

ção peremptória deve ser alegada. 

 

27-06-2012 

Revista excepcional n.º 441/10.5TBVLN.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 

Inexistindo dupla conforme, como sucede quando ocorrem diferentes decisões quanto a alguns 

pedidos (o acórdão recorrido tem de ser apreciado no seu todo decisório final e não visto par-
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celarmente), não haverá lugar a revista excecional, sem embargo de ser eventualmente admis-

sível a revista normal. 

 

29-06-2012 

Revista excepcional n.º 96/08.7TBCVD.E1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme, como sucede quando o valor atri-

buído à ação seja inferior à alçada da Relação e, ou, a sucumbência do recorrente seja inferior 

a metade desse valor, nos termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC, e não seja invocado qualquer dos 

fundamentos previstos no n.º 2 do mesmo artigo. 

II - Se a deliberação posta em crise confirmou por unanimidade uma decisão da 1.ª Instância profe-

rida num processo a que foi atribuído o valor de € 60 600, mas em que a autora reduziu o pe-

dido ao montante de € 9 695,42, mais IVA e juros legais, a redução do pedido origina que o 

valor da sucumbência, mesmo aditando ao montante pedido reduzido o respetivo IVA, seja in-

ferior à metade da alçada da Relação, o que desde logo, face ao disposto no art. 678.°, n.º 1, do 

CPC e ao facto de não ocorrer qualquer das situações previstas no n.º 2 desse mesmo artigo, 

até porque não vem invocada jurisprudência uniformizada, impede a admissibilidade, quer da 

revista como normal por razão distinta da existência da dupla conforme, quer também da pre-

sente revista excecional. 

 

29-06-2012 

Revista excepcional n.º 527/08.6TBSJM.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recuso 

 

Se o recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua relevância 

jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, a re-
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vista excepcional não pode ser admitida com base no pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 763/08.5TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Direito de preferência 

 Alienação 

 Prédio 

 Servidão de passagem 

 Usucapião 

 Título 

 Sentença 

 Reconhecimento 

 Pedido 

 Rejeição de recuso 

 

I - Se o recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua relevância 

jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, a re-

vista excepcional não pode ser admitida com base no pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

II - As questões de saber se o conceito de servidão legal de passagem para fins do exercício do 

direito de preferência na alienação de um prédio, abrange as servidões constituídas por qual-

quer tipo, nomeadamente por usucapião, mesmo que não tenham por base uma sentença como 

título e ainda se o reconhecimento de uma servidão, para efeitos de direito de preferência, 

pressupõe que esse pedido seja formulado na acção não assumem a relevância excepcional 

aludida no referido preceito legal. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 991/08.3TBVVD.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Tribunal da Relação 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Motivação 

 Ónus de alegação 
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 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Rejeição de recuso 

 

I - Perante a apresentação de um recurso de revista e verificada a situação de dupla conforme, a 

Relação deve aferir se a revista normal era admissível, se o recurso foi interposto em prazo, se 

o requerente tem as condições necessárias para recorrer, se estão juntas as alegações com as 

necessárias conclusões e também se está cumprido processualmente, não de mérito – o ónus 

imposto, sob pena de rejeição, pelo n.º 2 e alíneas do art. 721.º-A do CPC, cabendo em exclu-

sivo à formação de apreciação preliminar aludida no n.º 3 do mesmo artigo a verificação mate-

rial da existência dos pressupostos da revista excepcional que tenham sido invocados pelo re-

corrente. 

II - A mera referência ao texto legal das als. a) e b), do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC e a afirmação 

de que “a questão é uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, é claramente 

necessária para uma melhor aplicação do direito e incide sobre interesses de particular rele-

vância social” não bastam para se considerar cumpridos os ónus impostos pelas als. a) e b) do 

n.º 2 do art. 721.º-A do CPC. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 377/09.2T2ETR.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Despacho saneador 

 Requerimento 

 Despacho 

 Rejeição de recurso 

 

Não incidindo o acórdão recorrido sobre decisão da 1.ª instância que pôs termo ao processo e nem 

sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, tivesse decidido do mérito da causa 

(mas antes sobre decisão que aprecie um requerimento de suspensão da instância), a revista 

excepcional não é admissível, pois da decisão da Relação nunca caberia revista normal, por 

motivo diverso da dupla conformidade (arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. h), ambos do CPC). 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 20610/09.0YYLSB-A.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Despacho saneador 
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 Requerimento 

 Despacho 

 Rejeição de recurso 

 

I - A questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito, a que alude 

a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, pressupõe que estejamos em face de uma questão de 

manifesta dificuldade e complexidade, cuja solução jurídica reclame aturado estudo e reflexão, 

seja porque se trata de questão que suscita divergências a nível doutrinal, sendo conveniente a 

intervenção do Supremo para orientar os tribunais hierarquicamente inferiores, seja porque se 

trata de questão nova, que à partida se revela susceptível de provocar divergências por forca da 

sua novidade e originalidade, que obrigam a operações exegéticas de elevado grau de dificul-

dade, susceptíveis de conduzir a decisões contraditórias. 

II - Não cumprindo os recorrentes o ónus de demonstrar a relevância social dos interesses, ou seja, 

por conectados com valores sócio-culturais a porem em causa a eficácia do direito e em dúvi-

da a sua credibilidade, quer na formulação legal, quer na aplicação casuística, não poderá ser 

admitido o recurso de revista excepcional com fundamentação na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A 

do CPC. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 353/10.2TBCTX.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista não pode ser normalmente admitida quando o valor atribuído à acção for o de € 24 

132,95, inferior à alçada da Relação, em face do disposto no art. 678.º, n.º 1, do CPC, o que 

impede também a admissão do recurso como revista excepcional. 

II - Inexistindo dupla conforme, como sucede quando o acórdão recorrido julgue procedente o re-

curso de apelação, não haverá lugar a revista excepcional, sem embargo de ser eventualmente 

admissível a revista normal. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 369868/10.0YIPRT.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 Erro de julgamento 

 Relevância jurídica 
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 Interesses de particular relevância social 

 Nulidade da sentença 

 Rejeição de recurso 

 

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 ar-

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 erro de julgamento) da deliberação 

recorrida, o que é 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 con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, final-

mente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal 

de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem a causa a boa aplicação do direito.  

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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito.  

V - 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 pro-

cesso já não volta à Relação apenas para conhecer o vício de limite.  

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 455/08.5TBPV2.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Motivação  

 Ónus de prova 

 Rejeição de recurso 

 

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 ou cópia mecânica integral, sempre com nota de trânsito 

em julgado, de um único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade que justi-

ficam. a contradição de julgados.  

II - Terá, também de estar demonstrado que os Acórdãos em contradição foram tirados no domínio 

da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 2076/08.3TBOA2-A.P2.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 

I - A competência do Colectivo/Formação 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 nos termos concep-

tualizados no artigo 721.º.  

II - Não há dupla conformidade quando o Acórdão da Relação se limita a confirmar a decisão do 

Relator ao abrigo do n.º 3 do artigo 700.º do Código de Processo Civil, pois tudo se passa na 

mesma instância e não em duas, como se impõe o n.º 3 do citado artigo 721.º. 

 

05-07-2012 

Revista excepcional n.º 2881/09.3TBSTB-A.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus de prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Matéria de facto 

 Depoimento de parte 

 Confissão 

 Princípio da livre apreciação da prova 

 Rejeição de recurso 

 

I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis. 

II - Sendo a jurisprudência do STJ praticamente uniforme no sentido, expresso no acórdão recorri-

do, de que nada obsta a que o tribunal, na sequência dos poderes que tem para ouvir qualquer 

pessoa, incluindo as partes, por sua iniciativa, em busca da verdade material, tome em consi-

deração, para fins probatórios, as declarações não confessórias da parte, as quais serão livre-

mente apreciadas, nos termos do art. 655.º, n.º 1, do CPC, não assume esta questão a especial 

relevância jurídica a que se reporta a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

III - Não existe oposição de julgados quando no acórdão fundamento se conclui que o tribunal não 

pode ter por comprovados factos não confessórios com base na apreciação livre de um teste-

munho de parte, sem outros elementos de prova que pudessem suportar essa convicção, e no 

acórdão recorrido se valora um depoimento de parte, em conjugação com um depoimento de 

parte contrária e o depoimento de uma testemunha. 

 

10-07-2012 
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Revista excepcional n.º 1498/08.4TVLSB.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Uniformização de jurisprudência 

 Expropriação 

 Quantum indemnizatório 

 Classificação 

 Terreno 

 Prédio urbano 

 Reserva Agrícola Nacional 

 Reserva Ecológica Nacional 

 PDM 

 

I - A regra estabelecida no n.º 5 do art. 66.º do CExp, que consagra a inadmissibilidade de recurso 

para o STJ em caso de processos de expropriação (nada justificaria a existência de um 4.° grau 

de recurso quando as partes já dispuseram do acórdão arbitral, do Tribunal da Comarca e da 

Relação, estando meramente em causa o “quantum” indemnizatório), só é excepcionada nas 

situações elencadas no art. 678.º, n.º 2, do CPC.  

II - Não se verifica uma identidade de situações de facto subjacente ao acórdão recorrido e ao acór-

dão fundamento e nem das normas jurídicas aplicadas, tal como se exige no art. 678.º, n.º 2, al. 

c) do CPC, entre a jurisprudência uniformizada pelo STJ, no sentido de que “os terrenos inte-

grados, seja em Reserva Agrícola Nacional (RAN), seja em Reserva Ecológica Nacional 

(REN), por força do regime legal a que estão sujeitos, não podem ser classificados como «so-

lo apto para construção», nos termos do art. 25.º, n.º 1, al. a), e 2, do Código das Expropria-

ções (…) ” e o acórdão impugnado, onde se aprecia a classificação de um terreno constituído 

por prédio urbano, integrado em Zona Residencial Aglomerado, de acordo com o PDM res-

pectivo, espaço reservado à execução de uma via de importância nacional (espaço canal), em 

que, por força do mesmo PDM, é interdita a edificação.  

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 3962/08.6TJCBR.C1-A.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Registo predial 

 Inscrição 

 Rejeição de recurso 
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I - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude a 

al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil reso-

lução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e de-

talhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à provável 

interpretação das normas à mesma aplicáveis. 

II - Se a questão colocada se prende com a apreciação de um concreto direito de propriedade, rode-

ada sempre de particularidades e circunstancialismos concretos de cada caso, não pode consi-

derar-se que reveste uma relevância jurídica claramente necessária para uma melhor aplicação 

do direito, pois, não sendo assim, estaria aberta a possibilidade de se obter um outro grau de 

recurso (revista excepcional) em todas as acções de reivindicação, ou outras em que se discu-

tisse o direito real de propriedade. 

III - São de particular relevância social, susceptíveis de ser abarcadas pela previsão contida na al. b) 

do n.º 1 do art. 721.º do CPC, as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), controvér-

sia, 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 le-

gal, quer na aplicação casuística, mas onde não estejam em causa os meros interesses das par-

tes e sim um interesse comunitário significativo, que ultrapassa a dimensão inter partes. 

IV - A relevância social de uma questão, para efeitos de revista excepcional, não se pode reduzir a 

questões ideológicas, no prisma de crítica ao direito constituído (o sistema de registo predial 

existente no nosso país, que permite duplicação de inscrições e que não valoriza os elementos 

constantes do registo, no que diz respeito a áreas, configurações e confrontações) e elogio do 

direito a constituir. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 2132/09.0TBCTB.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requerimento 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Sucumbência 

 Valor da causa 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Natureza jurídica 

 Declaração 

 Documento autêntico 

 Valor probatório 

 Princípio da confiança 

 Direito Comunitário 

 Transacção 

 

I - É manifesta a sucumbência da autora quando esta pede a condenação solidária de dois réus no 

pagamento de uma determinada quantia e obtém apenas a condenação de um deles (a garantia 

patrimonial que lhe advém de pagamento do seu crédito é inferior àquela que teria se os dois 

tivessem sido condenados), sendo ainda certo que, em caso de fundada dúvida acerca do valor 

da sucumbência ou não se podendo quantificar a mesma em função da natureza dos pedidos e 

efeitos que se pretendem obter, atender-se-á apenas ao valor da causa. 

II - Questão com relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito – a que alude 

a al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – é a que seja manifestamente complexa, de difícil re-
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solução, na doutrina e na jurisprudência, e cuja subsunção jurídica imponha um importante e 

detalhado exercício de exegese, com o objectivo de se vir a obter um consenso quanto à pro-

vável interpretação das normas à mesma aplicáveis. 

III - Tem essa relevância, pelo seu ineditismo, a questão da determinação da natureza da declaração 

aduaneira - declaração da mercadoria para o regime aduaneiro de exportação, expresso em 

formulário DAU, instituído pelo Reg. (CEE) n.º 678/85 do Conselho, de 18-02-1985 – enten-

dendo que a mesma assume a relevância de um documento autêntico, com o consequente valor 

probatório a ele associado. 

IV - A relevância social, a que alude a al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, verifica-se quando a 

questão objecto de recurso, para além de poder prejudicar os interesses pessoais do recorrente, 

põe também em causa interesses mais vastos, a legítima confiança dos agentes económicos na 

aplicação de normas emanadas do direito comunitário, no domínio das transacções comerciais, 

podendo levar a implicações distintas das que vigoram nos outros Estados-Membros. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 2375/09.7TBALM.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Rejeição de recurso 

 

Sendo o valor da causa inferior à alçada do Tribunal da Relação (€ 30 000) não seria admissível o 

recurso de revista normal (art. 678.º, n.º 1, do CPC), nem, consequentemente, será admissível 

o recurso de revista excepcional. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 293888/10.1YIPRT.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 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.  
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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. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 160/09.5TCGMR.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Silva Salazar  

Pires da Rosa 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Responsabilidade civil por acidente de viação 

 Responsabilidade civil emergente de acidente de trabalho 

 Cumulação de indemnizações 

 

I - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-

gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, 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 (art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Quando no acórdão recorrido se entenda que, na fixação da indemnização a pagar pelo respon-

sável civil por acidente de viação não se deveria atender aos valores já indemnizados ao sinis-

trado pelo responsável laboral (devendo o responsável civil indemnizar integralmente os danos 

sofridos pelo lesado) e no acórdão invocado como fundamento se considera que, ocorrendo 

acidente de viação que consubstancie, ao mesmo tempo, acidente de trabalho, e tendo o sinis-

trado recebido da entidade patronal indemnização por danos patrimoniais futuros, apenas pode 

receber da responsável civil nova indemnização por danos diferentes dos que já foram indem-

nizados pela responsável laboral, verifica-se uma contradição de julgados suscetível de inte-

grar a previsão contida no art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 40/08.1TBMMV.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Ónus de prova 

 Relevância jurídica 

 Rejeição de recurso 
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I - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja 

claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, quando estejam em causa interes-

ses de particular relevância social, e quando o acórdão da Relação esteja em contradição com 

outro, já transitado em julgado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, no domínio da 

mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferi-

do acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme (art. 721.º-A, n.º 1, als. a), 

b) e c), do CPC). 

II - Devendo o recorrente, com a sua alegação, sob pena de rejeição, além do mais, juntar cópia do 

acórdão fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição, onde se mostre 

certificado o trânsito em julgado deste (art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), não o fazendo, nem 

invocando especial dificuldade na obtenção de uma cópia nessas condições, a revista excepci-

onal não poderá ser admitida com fundamento na oposição de julgados. 

III - A simples transcrição da expressão legal identificadora do pressuposto de admissibilidade 

invocado (al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC) é manifestamente insuficiente para a admis-

são do recurso, quando não sejam indicadas as razões pelas quais se considera verificado o 

aludido pressuposto (estar em causa uma questão cujo apreciação, pela sua relevância jurídica, 

seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), implicando, em face do dis-

posto no art. 721.º-A, n.º 2, al. a), do CPC, sem mais, a rejeição da revista excecional. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 331/09.4TCGMR.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Cheque 

 Data 

 Apresentação a pagamento 

 Título de crédito 

 Obrigação cambiária 

 

I - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em jul-

gado, proferido por qualquer Relação ou pelo STJ, 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 (art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC). 

II - Quando no acórdão recorrido se entenda que os cheques apresentados a pagamento antes da 

data de emissão neles aposta não reúnem os pressupostos e condições de exequibilidade que 

caracterizam os verdadeiros e próprios títulos de crédito desta natureza, ao passo que o acór-

dão fundamento decidiu essa mesma questão jurídica em sentido afirmativo ao sustentar que a 

apresentação antecipada em nada afeta a obrigação cambiária. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 13136/09.3TBVNG-D.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  
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Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Qualificação de insolvência 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Relevância jurídica 

 Rejeição de recurso 

 

I - A revista excecional deve ser rejeitada nos casos em que a revista não poderia ser normalmente 

admitida por razão distinta da existência de dupla conforme. 

II - Não sendo o despacho de 1.ª instância impugnado (onde se indefere liminarmente um pedido de 

exoneração do passivo restante) a decisão que pôs termo ao processo nem o despacho sanea-

dor, não pode o acórdão recorrido ser objecto de recurso autónomo de revista normal (n.º 1 do 

art. 721.º do CPC). 

III - A admissibilidade da revista com fundamento na oposição de julgados indicada no art. 14.º, n.º 

1, do CIRE pressupõe que em causa se encontra um acórdão abrangido pelas previsões dos 

arts. 721.º, n.º 1, e 678.º, n.º 1, ambos do CPC, como também resulta da remissão para o CPC 

feita no art. 17.º do CIRE. 

 

10-07-2012 

Revista excepcional n.º 615/10.9TBESP-E.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Questão relevante 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Embargos de terceiro 

 Natureza jurídica 

 Incidente 

 Acção declarativa 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Contrato de comodato 

 Oponibilidade 

 Terceiros 

 Abuso do direito 

 Proprietário 

 Declaração negocial 

 Declaração tácita 

 Matéria de facto 

 Oposição de julgados 
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 Rejeição de recurso 

 

I - Sendo, em princípio, inadmissível o recurso para o STJ das decisões proferidas nas providências 

cautelares (art. 387.º-A do CPC), tratando-se de decisão final proferida em embargos de tercei-

ro apensos a uma providência cautelar (incidente da instância a que a lei confere uma persona-

lidade processual própria e substancialmente autónoma, atribuindo-lhes a natureza de uma 

verdadeira ação declarativa ao determinar que sigam os termos do processo ordinário ou su-

mário de declaração – art. 357.º, n. ° 1, do CPC), o recurso para o STJ é admissível. 

II - Resultando dos fundamentos específicos da revista excecional 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, tal distinção só reveste a excecional relevância jurídica, aludida na al. 

a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, que torne claramente necessária a sua apreciação em via de 

recurso de revista para melhor aplicação do direito quando, pelas dificuldades que suscite a 

sua resolução, seja suscetível de causar, em geral, fortes dúvidas e probabilidade de decisões 

jurisprudenciais divergentes nos diversos processos de natureza cível presentes nos tribunais, 

só então revestindo a questão um relevo jurídico indiscutível que origine a verificação do pres-

suposto de admissibilidade em causa. 

II - As questões atinentes à oponibilidade do contrato de comodato a terceiros e a eventual abuso de 

direito não revestem a complexidade e dificuldade necessárias para considerar verificado o 

aludido pressuposto de admissibilidade, concretamente a questão de saber se a atitude do novo 

proprietário que conhecia a situação de comodato e contemporiza com ela durante anos impli-

ca declaração tácita de vontade no sentido de assumir as obrigações do comodante, que se 

prende simplesmente com matéria de facto consistente na determinação da vontade do novo 

adquirente da propriedade do imóvel. 

III - Para que se verifique o requisito contido na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC há que aten-

tar na matéria de facto articulada, de forma a determinar se, perante ela, poderá surgir uma si-

tuação em que possa haver colisão de uma decisão jurídica com valores sócio-culturais domi-

nantes que a devam orientar e cuja eventual ofensa possa suscitar alarme social determinante 

de profundos sentimentos de inquietação que minem a tranquilidade de uma generalidade de 

pessoas, o que não se verifica com as questões referidas em II, onde se encontram em causa 

interesses pessoais da comodatária que não ultrapassam os limites do caso concreto. 

IV - A contradição de julgados só poderá verificar-se quando, para além de estarem em causa os 

mesmos preceitos legais, haja coincidência essencial entre os factos que a eles se subsumam 

nos acórdãos ditos em conflito. 

 

12-07-2012 

Revista excepcional n.º 1961/08.7TVLSB-A.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Certidão 

 Oposição de julgados 

 Menor 

 Alimentos devidos a menores 

 

I - Tendo o acórdão recorrido confirmado por unanimidade a decisão da 1.ª instância, face ao dis-

posto no n.º 3 do art.º 721.º do CPC, a revista é inadmissível a título normal, só o podendo ser 
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a título excecional, se se verificar algum dos fundamentos indicados nas als. a), b) e c) do n.º 1 

do art. 721.º-A do CPC. 

II - Uma vez que no acórdão recorrido, dando como assente que o progenitor de menor (confiado à 

guarda e cuidados da mãe, a quem foi atribuído o exercício do respectivo poder paternal) se 

encontrava com paradeiro desconhecido, desconhecidas sendo também as condições sócio-

económicas do mesmo, se considerou inexequível a fixação de uma pensão alimentar a cargo 

daquele progenitor, confirmando a decisão da 1.ª instância, e no acórdão invocado como fun-

damento, proferido no STJ, transitado em julgado e junto por certidão pela recorrente, se deci-

diu, em face de igual situação de facto, o contrário, determinando o fixação de prestação ali-

mentar o favor dos menores ali em causa, a cargo do respectivo progenitor, apesar de serem 

desconhecidos quer o paradeiro deste quer as suas condições sociais e económicas, mostra-se 

verificado o pressuposto de admissibilidade da revista excecional previsto na al. c) do n.º 1 do 

art. 721.º-A do CPC. 

 

12-07-2012 

Revista excepcional n.º 3124/08.2TBAMD.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa 
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 Motivação 

 Ónus de alegação 

 Oposição de julgados 

 Certidão 

 Acórdão fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Verifica-se a situação da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil quan-

do 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 univocida-

de 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 - 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. 

IV - Porém, essa certidão é dispensada se o Acórdão fundamento é uniformizador de Jurisprudên-

cia e foi publicado no Diário da República, cuja cópia é junta. 

 

13-07-2012 

Revista excepcional n.º 1994/08.4TBPTM.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - A existência de dupla conformidade, tal como vem definida no n.° 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. 

 

13-07-2012 

Revista excepcional n.º 897/10.6TBBNV.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Dupla conforme 

 Competência 

 Formação de apreciação preliminar  

 Erro de julgamento 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Nulidade da sentença 

 Rejeição de recurso 

 

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 ar-

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, e motivada pelo recorrente, 

sob pena de rejeição do recurso). 

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 con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, final-

mente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribunal 

de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem a causa a boa aplicação do direito. 

IV - O requisito da al. b) do n.º 1 do art. 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 tranqui-

lidade, a segurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as 

instituições ou a aplicação do direito. 

V - 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 pro-

cesso já não volta à Relação apenas para conhecer o vício de limite. 
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13-07-2012 

Revista excepcional n.º 2775/11.2TBLLE.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa 

Silva Salazar  

 

 

 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 absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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. 

 

11-09-2012 

Revista excepcional n.º 2370/08.3TBVCT.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Propriedade privada 

 Interesses de particular relevância social 

 Instituição Particular de Solidariedade Social 

 

I - Verifica-se a situação da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC quando a questão a julgar é con-

troversa, 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 - Não reveste a referida relevância jurídica questão atinente à apreciação da propriedade privada. 

III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 
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IV - Não reveste relevância social a questão atinente à actuação, designadamente de concorrência 

desleal, de uma IPSS. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 607/09.0TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Decisão 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Fundando-se o recurso de revista excepcional nas als. a) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, 

impende sobre o recorrente, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, o ónus de indicar, na 

sua alegação, sob pena de rejeição, respectivamente (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 alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com 

o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição. 

II - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que, quanto ao primeiro fundamento, se limita a utili-

zar a terminologia legal e que, relativamente ao segundo, procede à junção de cópia de uma 

decisão sumária, proferida nos termos do art. 705.º do CPC. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 1034/10.2TBLSD-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  

 Juiz relator 

 Distribuição 

 

I - Se a Relação não confirmou, tal qual, 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 qual-

quer 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. 
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III - E a verificação dessa admissibilidade compete ao Conselheiro Relator a quem o recurso venha 

a ser distribuído. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 64/10.9TCFUN.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  

 Juiz relator 

 Distribuição 

 Insolvência 

 

I - Se a Relação não confirmou unânime, integral e irrestritamente (aqui, salvo aspectos de motiva-

ção) 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 competência 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 Ci-

vil, por força do n.º 3 do mesmo preceito. 

III - Não sendo de admitir a revista excepcional mas tendo sido invocada a contradição de julgados 

a que se refere o artigo 14.º do CIRE, os autos serão distribuídos como revista-regra, cumprin-

do ao M.º Conselheiro Relator pronunciar-se sobre a admissibilidade deste recurso. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 4022/10.5TBPTM-A.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos  

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Insolvência 

 

I - Fundando-se o recurso na alínea c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, 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 condi-

ção, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificulda-

de 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 
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o aresto recorrido contenham soluções opostas sobre questões expressamente tratadas e deci-

didas. 

V - Tratando-se de revista excepcional interposta em processo de insolvência, irreleva a invocação 

dos requisitos das alíneas a) e b) do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, já que, e “ex 

vi” do artigo 14.º do CIRE só a contradição de julgados torna o recurso admissível. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 444/11.2TBPRG-D-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 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Dupla conforme 

 Qualificação jurídica 

 

I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência a sua complexidade ou, finalmen-

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 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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito. 

III - Nos casos da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil o Acórdão fun-

damento terá de ter transitado em julgado antes da prolação do Acórdão recorrido pois só as-

sim este terá contrariado o que o primeiro julgou. 

IV - Basta a manifestação da vontade de recorrer, irrelevando o “nomen iuris” que o recorrente dá 

ao recurso. 

V - A dupla conformidade cede perante qualquer das situações elencadas no n.º 2 do artigo 678.º do 

Código de Processo Civil. 

VI - Se o recorrente, perante a dupla conformidade, diz recorrer excepcionalmente (por entender 

verificado qualquer requisito do n.º 1 do artigo 721.º-A) e se os autos vieram logo para a For-

mação do n.º 3 deste preceito, a economia processual aconselha que o Colectivo logo verifique 

da admissibilidade da revista excepcional, e só desta. 

VII - Se esta não for admitida, os autos serão então distribuídos para que o M.º Conselheiro Relator 

verifique da admissibilidade da revista ao abrigo do n.º 2 do artigo 678.º. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 13466/11.4T2SNT.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 
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 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Responsabilidade extracontratual 

 Seguro obrigatório 

 Seguradora 

 

Há contradição de julgados se, no acórdão recorrido, em relação a um atropelamento voluntaria-

mente provocado pelo condutor do veículo seguro, ocorrido na vigência do DL n.º 522/85, de 

31-12, se decidiu que tal está coberto pelo regime do seguro obrigatório de responsabilidade 

civil, confirmando-se a condenação da ré seguradora a indemnizar o autor, vítima do sinistro, 

e no acórdão fundamento, pelo contrário, se entendeu que o atropelamento não consubstancia 

um acidente de viação, em que se funde o referido regime, e, nesse sentido, entendeu absolver 

a ré seguradora, revogando a decisão das instâncias que a haviam condenado a indemnizar a 

vítima. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 358/08.3TBVLP.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 

 Nulidade de sentença 

 Falta de fundamentação 

 Erro sobre o objecto do negócio 

 

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 - 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. 

III - Não revestem a referida relevância jurídica questões atinentes à nulidade da sentença da 1.ª 

instância por falta de fundamentação da decisão de facto e pressupostos integrantes do erro 

sobre o objecto do negócio. 

IV - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a utilizar a terminologia legal. 

 

13-09-2012 

Revista excepcional n.º 4977/09.2TBVNG.P1.S1 

Silva Salazar (Relator)  

Sebastião Póvoas  
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Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação  

 Ónus da prova 

 Injunção 

 Oposição 

 Prazo 

 Dilação do prazo 

 Despacho de aperfeiçoamento 

 Competência internacional 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Fundando-se o recurso de 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, 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 - 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 - É igualmente necessário que a questão tenha sido tratada na decisão recorrida, em termos de se 

mostrar relevante para o resultado da lide. 

IV - Não reveste a referida relevância jurídica a ausência de dilação do prazo de oposição concedi-

do no processo de injunção, quando tal instrumento processual foi recebido como tempestivo. 

V - Não reveste igualmente a referida relevância jurídica questão atinente ao exercício do contradi-

tório relativamente a despacho de convite ao aperfeiçoamento, proferido ao abrigo do disposto 

no art. 17.º, n.º 3, do regime anexo ao DL n.º 269/98, de 01-09. 

VI - Da decisão que aprecie a competência – internacional – do tribunal, não cabe recurso de revis-

ta para o STJ, nos termos do disposto nos arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 2, al. b), ambos do 

CPC. 

 

14-09-2012 

Revista excepcional n.º 353017/10.7YIPRT.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Oposição de julgados 

 Reenvio prejudicial 
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A competência da formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC limita-se à verificação, em 

sede de apreciação preliminar sumária, dos pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito 

legal, designadamente do previsto na al. c) – contradição de julgados –, encontrando-se vedada 

a apreciação do mérito da decisão recorrida, bem como de eventual reenvio prejudicial. 

 

20-09-2012 

Revista excepcional n.º 762/08.7TBCBT.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 

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 confor-

midade, unânime e irrestrita – salvo quanto à fundamentação – entre o decidido na 1.ª instân-

cia 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 se o acórdão da Relação recorrido só em parte manteve a decisão da 1.ª 

instância. 

 

20-09-2012 

Revista excepcional n.º 2839/08.0YXLSB.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 

 Relevância jurídica 

 Interpretação da lei 

 Direito de regresso 

 Despachante oficial 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 – con-

tradição de julgados –, incumbe ao recorrente, sob pena de rejeição do recurso, indicar, na sua 

alegação, 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 o referido ónus, o recorrente que junta cópia de vários acórdãos – sem referir por 

qual opta – extraída de base de dados, sem certificação do respectivo trânsito em julgado. 
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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 ter-

mos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profis-

sional 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 - A questão atinente à interpretação de norma legal reguladora do exercício do direito de regresso 

do despachante contra o importador, no caso de intermediação de uma terceira sociedade dedi-

cada a prestação de serviços de importação, reveste relevância jurídica fundamentadora de re-

curso de revista excepcional. 

 

20-09-2012 

Revista excepcional n.º 3451/08.9TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator)  

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Alçada 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 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 confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 

II - Sendo o valor da causa (€ 18 229,41) inferior ao da alçada da Relação (€ 30000), nos termos do 

art. 678.º, n.º 1, do CPC, não é admissível recurso de revista normal – por motivo distinto da 

dupla conforme – e, consequentemente, não é admissível recurso de revista excepcional. 

III - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o 

requerente indicar, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito legal, 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. 

IV - Não cumpre o referido ónus, o requerente que procede à junção de uma cópia do invocado 

acórdão fundamento, extraída de uma revista jurídica, sem certificação do respectivo trânsito 

em julgado. 

 

20-09-2012 

Revista excepcional n.º 2104/10.2TBMAI.P1.S1 

Silva Salazar (Relator)  

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 
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 Oposição à execução 

 Decisão que põe termo ao processo 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Mau grado o disposto no n.º 1 do artigo 721.º do Código de Processo Civil é admissível revista 

do Acórdão da Relação que ponha termo à oposição deduzida contra a execução “ex vi” do 

conjugado nos artigos 922.º-C e 922.º-B, alínea c) daquele diploma, independentemente de a 

execução prosseguir. 

II - 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 ar-

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, e motivada pelo recorrente, 

sob pena de rejeição do recurso). 

III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência a sua complexidade ou, finalmen-

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 boa aplicação do direito. 

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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito. 

V - Para demonstrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo 721.º-A do Código de Pro-

cesso Civil, cumpre ao recorrente juntar certidão ou cópia mecânica integral, sempre com nota 

de trânsito em julgado, de um único Acórdão fundamento, de um Tribunal Superior, que não 

uma sentença da 1.ª Instância, motivando os aspectos de identidade que justificam a contradi-

ção de julgados. 

 

26-09-2012 

Revista excepcional n.º 345/09.4TBCDV-A.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Oposição de julgados 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 Alçada 

 Sucumbência 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 
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I - No processo de insolvência, e nos embargos opostos à sentença de declaração de insolvência, 

não é admitido recurso dos acórdãos proferidos por tribunal da Relação, salvo se o recorrente 

demonstrar que o acórdão de que pretende recorrer está em oposição com outro, proferido por 

alguma das relações, ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e 

que haja decidido de forma divergente a mesma questão fundamental de direito e não houver 

sido fixada pelo Supremo, nos termos dos artigos 732.º-A e 732.º-B do Código de Processo 

Civil, jurisprudência com ele conforme. 

II - Acontece, porém, que perfilando-se a dupla conforme à excepção da parte final do preceito 

citado deixa de relevar quo tale antes podendo vir a integrar o requisito da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 721.º-A do Código de Processo Civil. 

III - 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 centra no aquilatar da presença de qualquer dos requisitos de 

admissão da revista excepcional. 

IV - Mas, ainda que possa estar presente o requisito acima referido a revista não é de admitir se o 

valor da causa, ou da sucumbência, não couberem no n.º 1 do artigo 678.º do CPC nem se per-

filar nenhuma das situações do n.º 2 desse preceito. 

 

26-09-2012 

Revista excepcional n.º 2061/11.8TBFJG-A.C1.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 

 Decisão judicial 

 Caso julgado 

 

I - A revista excepcional configura-se como uma válvula de segurança do sistema, apenas para os 

casos em que o regime recursivo impõe às partes, que se contentem, em definitivo, com a de-

cisão judicial quando as duas instâncias precedentes se pronunciaram 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), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 

IV - Não reveste relevância – jurídica e social – a questão atinente à vinculatividade das decisões 

judiciais e ao dever de observância das mesmas, eficácia do direito e credibilidade das deci-

sões judiciais. 

 

27-09-2012 
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Revista excepcional n.º 248-E/2001.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 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Relevância jurídica 

 Questão nova 

 

I - Submetendo o recorrente à apreciação do STJ quatro questões distintas, relativamente às duas 

primeiras, não é admissível recurso de revista normal, por se reportarem a decisões que apre-

ciam a admissibilidade de reconvenção e de incidente de intervenção principal – decisões que 

não põem termo ao processo (cf. arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 1, do CPC). 

II - A terceira questão – possibilidade legal de peticionar o pagamento de uma quantia titulada por 

uma factura, que inexiste na contabilidade do emitente –, não reveste a relevância jurídica ne-

cessária a uma melhor aplicação do direito, fundamento de revista excepcional previsto na al. 

a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, entendida pela formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A 

do mesmo diploma legal, como 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 in-

teresse 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 instân-

cias, por forma a obter-se uma melhor aplicação do direito. 

III - A quarta questão – condenação ultra vel petitum – configura uma questão nova, que não foi 

apreciada pelo acórdão recorrido, sendo, por isso, insusceptível de recurso de revista, normal 

ou excepcional. 

 

27-09-2012 

Revista excepcional n.º 439/08.3TBCTB.C1.S1 

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 

 

Sendo o valor da causa (€ 12 534,89) inferior ao da alçada da Relação (€ 30000), nos termos do art. 

678.º, n.º 1, do CPC, não é admissível recurso de revista normal – por motivo distinto da dupla 

conforme – e, consequentemente, não é admissível recurso de revista excepcional. 

 

27-09-2012 

Revista excepcional n.º 6228/08.8TBVFR.P2.S1 

Pires da Rosa (Relator) 

Silva Salazar 
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Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 

I - O recurso de revista excepcional implica a inadmissibilidade de recurso de revista normal, por 

ocorrer situação de dupla conforme, tal como ela vem delineada no art. 721.º, n.º 3, 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 (cf. art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC). 

III - Incumbe ao recorrente que invoca o referido fundamento de revista excepcional, indicar, na 

sua alegação, sob pena de rejeição, as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua 

relevância jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito (cf. art. 

721.º-A, n.º 2, al. a), do CPC). 

 

27-09-2012 

Revista excepcional n.º 302/10.8TBFVN-A.C1.S1 

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 

 Insolvência 

 

I - Inexiste a situação de dupla conforme, tal como ela vem delineada no art. 721.º, n.º 3, do CPC, 

se o acórdão da Relação recorrido revogou a decisão da 1.ª instância. 

II - Em processo de insolvência, sendo o valor do incidente (€ 13 438,72) inferior ao da alçada da 

Relação (€ 30000), nos termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC, não é admissível recurso de revista 

normal – por motivo distinto da dupla conforme e independentemente de se verificar o dispos-

to no art. 14.º do CIRE –, logo, não é admissível recurso de revista excepcional. 

 

27-09-2012 

Revista excepcional n.º 3071/10.8TBVFR-E.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 

 

Não cumpre com o ónus de prova a que alude a al. c) do n.º 2 do art. 721.º-A do CPC, o recorrente 

que não fez junção, com a sua alegação, de cópia do invocado acórdão fundamento, extraída 

de original ou de livro de registo por forma a oferecer garantia de correspondência com o 

mesmo original e com o respectivo trânsito em julgado, devidamente certificado. 

 

27-09-2012 

Revista excepcional n.º 695/08.7TBFAF-K.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 

 Dados pessoais 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 

IV - A questão de saber em que circunstâncias é permitido o acesso a dados pessoais de saúde de 

titular falecido, a assiduidade com que os tribunais são chamados a decidir e a banalização do 

acesso aos dados não reveste relevância – jurídica e social – fundamento de revista excepcio-

nal. 

 

28-09-2012 

Revista excepcional n.º 6701/09.0TBMTS.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 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 

 

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 alteração do julgado. 

IV - Se o recorrente não der cumprimento ao ónus imposto pelo n.º 2 do artigo 721.º-A do Código 

de Processo Civil – afirmando e fundamentando a existência de qualquer dos requisitos do n.º 

1 – a revista excepcional pode ser rejeitada. 

 

02-10-2012 

Revista excepcional n.º 3122/08.6TCLRS.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  

 Juiz relator 

 Distribuição 

 Qualificação jurídica 

 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 irrestri-

tamente, o julgado pela 1.ª Instância. 

II - Então, compete a este Colectivo deliberar sobre a sua admissibilidade após verificar a existên-

cia 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 re-

curso (revista simples ou revista excepcional) antes valendo o conteúdo e os termos do Acór-

dão 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 Pro-

cesso Civil cujo incumprimento é fulminado com a rejeição do recurso. 

 

02-10-2012 

Revista excepcional n.º 255/10.2TBVRL.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  

 Juiz relator 

 Distribuição 

 Princípio da economia e celeridade processuais 

 Rejeição de recurso 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Alimentos devidos a filhos maiores 

 

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 traduzir-

se, afinal, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª instância. 

II - 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. 

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 proces-

sual, e de acatamento do princípio do artigo 137.º do Código de Processo Civil, rejeitar desde 

logo, o recurso. 

IV - Mas, ao contrário, não é este Colectivo competente para decidir da admissibilidade da revista-

regra, o que compete ao M.º Conselheiro a quem os autos venham a ser distribuídos. 

V - 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 informaram. 

VI - Está na área vinculada determinar se há obrigação de alimentos do pai à filha maior que noto-

riamente incumpre o dever de respeito consignado no artigo 1874.º do Código Civil. 

 

02-10-2012 

Revista excepcional n.º 287/10.0TMPPL.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 
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 Relevância jurídica 

 Revogação 

 Cheque 

 Ordem de não pagamento 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Uniformização de jurisprudência 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil está presente 

quando a questão em apreço é controversa e pode implicar detalhado exercício de exegese. 

II - Tem relevância jurídica, a justificar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, saber se o 

dano resultante da recusa de pagamento de um cheque por ordem de revogação do sacador 

corresponde necessariamente ao valor do cheque ou tem de ser encontrado segundo as regras 

gerais da responsabilidade civil, já que o Acórdão Uniformizador n.º 4/2008, deparando-se 

com essa questão não o decidiu expressamente. 

III - Quando, em motivação do requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Pro-

cesso Civil o impetrante invoca mais de um Acórdão fundamento só um deles pode relevar. 

IV - A instrução desse requisito deve ser feita com junção de certidão do aresto com nota de trânsi-

to em julgado. 

V - Se o Acórdão fundamento for Uniformizador de Jurisprudência já publicado no Diário da Re-

pública o ónus de junção de certidão satisfaz-se com fotocópia simples (ou até indicação da 

fonte) dessa publicação. 

 

04-10-2012 

Revista excepcional n.º 5450/09.4TBLRA.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Qualificação jurídica 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Insolvência 

 Oposição de julgados 

 Valor da causa 

 

I - Basta a manifestação da vontade de recorrer, irrelevando o nomen juris que o recorrente dá ao 

recurso. 

II - A dupla conformidade cede perante qualquer das situações elencadas no n.º 2 do artigo 678.º do 

Código de Processo Civil. 

III - Tratando-se de revista excepcional interposta em processo de insolvência, irreleva a invocação 

dos requisitos das alíneas a) e b) do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, já que, e ex vi 

do artigo 14.º do CIRE só a contradição de julgados torna o recurso admissível. 

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. 
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V - No processo de insolvência, e de acordo com o artigo 15.º do CIRE o valor da causa para efei-

tos processuais é determinado pelo valor do activo indicado pelo devedor na petição inicial o 

qual é corrigido logo que se verifique ser diferente do valor real. 

 

04-10-2012 

Revista excepcional n.º 374/11.8TBPVL-E-G2.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 

 Princípio da cooperação 

 Insolvência 

 

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 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 condi-

ção, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificulda-

de 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 deci-

didas. 

V - Tratando-se de revista excepcional interposta em processo de insolvência, irreleva a invocação 

dos requisitos das alíneas a) e b) do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, já que, e ex vi 

do artigo 14.º do CIRE só a contradição de julgados torna o recurso admissível. 

 

04-10-2012 

Revista excepcional n.º 1074/11.4TBCTX.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Alegações de recurso 

 Conclusões 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 
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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 requisi-

tos, por se tratar da parte onde se afirma a vontade de recorrer, o tipo de recurso, o modo de 

subida e respectivos efeitos. 

III - Já na alegação propriamente dita, é impugnada a decisão recorrida e culminada com o acervo 

conclusivo no 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 - A relevância jurídica não se basta com o simples pedido de interpretação de normas, sem que 

se alegue serem as mesmas objecto de larga controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a ne-

cessitar a última palavra 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 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 descredi-

bilizar as instituições ou a aplicação do direito. 

 

09-10-2012 

Revista excepcional n.º 295/11.4TVLSB.L1.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 

 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 confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 - Fundando-se o recurso de revista excepcional em oposição de julgados, incumbe ao recorrente, 

na sua alegação, sob pena de rejeição, o ónus de juntar cópia do acórdão fundamento, com a 

respectiva nota de trânsito em julgado devidamente certificada. 
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11-10-2012 

Revista excepcional n.º 380/08.0TBTMR.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 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 – con-

tradição de julgados –, incumbe ao recorrente, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito 

legal, 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. 

III - Mostrando-se já junta aos autos cópia do acórdão fundamento, com certidão do respectivo 

trânsito em julgado, fica o recorrente dispensado de, com as alegações de recurso, proceder à 

junção de uma outra cópia. 

IV - A contradição das decisões dos acórdãos – recorrido e fundamento –, a atender para o efeito de 

requisito de revista excepcional, pressupõe uma coincidência nuclear entre as situações de fac-

to dadas por assentes, num e noutro, e deve incidir sobre a mesma questão fundamental de di-

reito, o que não sucede no caso dos autos, em que a contradição apontada respeita à decisão 

sobre a matéria de facto. 

 

11-10-2012 

Revista excepcional n.º 845/08.3TVPRT.P2.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 

 Arrendamento urbano 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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), contro-

vérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-
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ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 

III - Cingindo-se os interesses em conflito às partes e ao prédio objecto de contrato de arrendamen-

to, sem repercussão na comunidade, não se verifica o requisito de revista excepcional previsto 

na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

 

11-10-2012 

Revista excepcional n.º 7354/08.9TBBRG.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Cláusula contratual 

 Interpretação 

 Interesses de particular relevância social 

 Suspensão da instância 

 Questão prejudicial 

 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 confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 afirmar a relevância jurídica da ques-

tão, sem indicar as razões determinantes da clara necessidade de apreciação para uma melhor 

aplicação do direito. 

V - Questão que se resume à interpretação de cláusulas contratuais, que é matéria de facto, é insufi-

ciente para preencher o requisito da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC.  

VI - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 

VII - Saber se a instância deve ser suspensa por virtude da existência de uma causa prejudicial de 

natureza criminal é questão de natureza processual e, nessa medida, não reveste relevância so-

cial. 
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VIII - 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, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo pre-

ceito legal, indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, os aspectos de identidade que de-

terminam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão fundamento com o qual o acórdão 

recorrido se encontra em oposição. 

 

11-10-2012 

Revista excepcional n.º 2596/09.2TBMTS.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 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 – con-

tradição de julgados –, incumbe ao recorrente, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito 

legal, 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. 

 

11-10-2012 

Revista excepcional n.º 390/10.7TBSRT-A.C1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Insolvência 

 

A competência da formação prevista no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC restringe-se ao apuramento da 

existência de algum dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, não podendo, 

em consequência, pronunciar-se sobre a admissibilidade extraordinária ou não da revista, com 

base no disposto no art. 14.º do CIRE. 

 

11-10-2012 

Revista excepcional n.º 631/11.3TBBCL-C.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 
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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 

 Conhecimento oficioso 

 Declaração de insolvência 

 Inutilidade superveniente da lide 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 – con-

tradição de julgados –, incumbe ao recorrente, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito 

legal, 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. 

III - Pese embora o recorrente não tenha comprovado o trânsito em julgado do acórdão invocado 

como acórdão fundamento, cuja cópia juntou, tal trânsito é do conhecimento da formação a 

que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, por virtude do exercício das respectivas funções, 

sendo, por essa razão, atendível, nos termos do art. 514.º, n.º 2, 1.ª parte, do CPC. 

IV - Há contradição de julgados se o acórdão recorrido decidiu pela extinção da instância por im-

possibilidade/inutilidade superveniente da lide, em consequência da declaração de insolvência 

da ré, transitada em julgado e, diversamente, o acórdão fundamento considerou que tal decla-

ração não determina qualquer impossibilidade/inutilidade da lide. 

 

11-10-2012 

Revista excepcional n.º 5614/11.0TBVNG.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  

 Princípio da economia e celeridade processuais 

 Rejeição de recurso 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 
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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 traduzir-

se, afinal, em concordância conclusiva) a decisão da 1.ª instância. 

II - 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. 

III - Porém, mau grado, inexistir dupla conformidade, se 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 informaram. 

 

17-10-2012 

Revista excepcional n.º 2273/09.9TML.SB-A.L2.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

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 único Acórdão fundamento, motivando os aspectos de identidade 

que justificam a contradição de julgados e que o STJ ainda não uniformizou jurisprudência so-

bre o tema a decidir. 

II - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução mecânica (fotocópia) de um 

texto. 

 

17-10-2012 

Revista excepcional n.º 3448/09.1YIPRT-A.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 Expropriação 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - É a declaração por utilidade pública que constitui a relação jurídica da expropriação sendo a 

indemnização regulada pela lei vigente à data da sua prolação. 
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II - A regra – n.º 5 do artigo 66.º do Código das Expropriações (aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 

de Setembro) – é a não admissibilidade de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça do 

Acórdão da Relação que fixa o valor da indemnização. 

III - É excepcionada se se perfilar qualquer dos pressupostos do n.º 2 do artigo 678.º do Código de 

Processo Civil. 

IV - Sendo o acórdão dos árbitros uma verdadeira decisão judicial, recorrível para a Comarca e a 

sentença aí proferida susceptível de recurso para a Relação, admitir recurso ordinário do acór-

dão desta para o Supremo Tribunal de Justiça seria aceitar um quarto grau de jurisdição. 

V - O Colectivo a que se refere o n.º 3 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil não é compe-

tente para determinar os termos do artigo 732.º-A do mesmo diploma. 

 

17-10-2012 

Revista excepcional n.º 1375/10.9TJPRT.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Relevância jurídica 

 

I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmen-

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 boa aplicação do direito. 

II - Como regra as questões meramente processuais não têm relevância jurídica em termos de pode-

rem integrar aquele requisito. 

 

17-10-2012 

Revista excepcional n.º 1117/11.1TBSTR.E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 

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.º1 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. 

II - Para ser admissível a revista excepcional é necessário que esteja em causa uma decisão que ab 

initio admitisse recurso nos termos do art. 678.º, n.º 1, e do art. 721.º, n.º 1, ambos do CPC, e 

nunca de uma decisão insusceptível de recurso para o STJ, mesmo que não se verificasse a si-

tuação de dupla conforme. 

III - O acórdão da Relação que aprecia um despacho (proferido ao abrigo do art. 685.º-C, n.º 2, al. 

b), do CPC) que indeferiu um recurso interposto – com fundamento na falta de junção das ale-
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gações – não se integra em nenhuma das previsões de decisões que comportam recurso de re-

vista, nos termos do art. 721.º, n.º 1, do CPC. 

 

18-10-2012 

Revista excepcional n.º 366-F/1999.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Litigância de má fé 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Oposição de julgados 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Dos três segmentos decisórios do acórdão recorrido submetidos à apreciação, dois não admitem 

recurso para o STJ: um, atinente a condenação em litigância de má fé -, por ser favorável à re-

corrente; o outro, por não respeitar a decisão que ponha termo ao processo, como o exige o art. 

721.º, n.º 1, do CPC por referência ao art. 691.º, n.º 1, e n.º 2, al. h), do mesmo diploma legal. 

II - O terceiro, fundado na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, é igualmente inadmissível, em 

virtude de incumprimento dos ónus de alegação e de prova que decorrem da al. c) do n.º 2 do 

preceito legal. 

 

18-10-2012 

Revista excepcional n.º 440/08.7TVPRT.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Procedimentos cautelares 

 Relevância jurídica 

 Valores mobiliários 

 Deliberação social 

 Nulidade 
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I - À exigência formal de junção de certidão do acórdão fundamento, com nota de trânsito em jul-

gado, acresce ainda o ónus de o recorrente indicar os aspectos de identidade que determinam a 

alegada contradição de julgados. 

II - Não há contradição de julgados entre uma decisão proferida em lide definitiva e a decisão pro-

ferida num procedimento cautelar, posto que assentam em pressupostos distintos: neste, um 

mero julgamento indiciário, célere e instrumental; naquele, uma decisão definitiva assente em 

prova exaustiva e com todas as garantias processuais. 

III - É ainda necessário que ambos os acórdãos – o recorrido e o fundamento – decidam a mesma 

questão de direito, em lides idênticas. 

IV - Não existe contradição de julgados – para efeitos de admissão da revista excepcional – se a 

questão de direito tratada de forma diversa e contraditória nos acórdãos recorrido e fundamen-

to não influiu na decisão final da causa, tendo sido abordada a latere na fundamentação de um 

deles. 

V - É irrelevante a relevância jurídica de uma questão que, embora tenha sido tratada na fundamen-

tação do acórdão, não determinou, nem influenciou a decisão final proferida no mesmo. 

VI - Porque pouco tratada jurisprudencialmente e por se situar num domínio temático que reclama 

cada vez mais a intervenção dos tribunais, afigura-se revestir relevância jurídica – para efeitos 

de integrar a previsão da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – a questão de saber se, depen-

dendo o exercício de direitos inerentes aos valores mobiliários titulados ao portador da posse 

desses mesmos títulos ou de certificado passado pelo depositário (art. 104.º do CVM), pode o 

presidente da mesa da assembleia admitir a apresentar propostas, a participar na assembleia e a 

exercer o direito de voto, quem não tenha a posse material das acções, nem da declaração pas-

sada ao abrigo do art. 78.º do CVM, isto é, saber em suma se o art. 104.º do CVM tem carácter 

imperativo e se a sua violação é causa de nulidade das deliberações sociais, nos termos do art. 

56.º, n.º 1, al. d), do CSC. 

 

18-10-2012 

Revista excepcional n.º 278/09.4TYVNG.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - A revista excepcional configura-se como uma excepção ao princípio do acatamento da dupla 

conforme, tendo em vista obter uma maior certeza e até uniformização de jurisprudência. 

II - Daí que tal só se justifique 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 ter-

mos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profis-

sional 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 - A relevância jurídica a que se refere o art. 721.º-A, n.º 1, al. a), do CPC não é a relevância do 

ponto de vista do interesse das partes, do desfecho da acção e das implicações económicas daí, 

eventualmente, decorrentes. 



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

149 

V - De igual forma, não é a circunstância de, na acção, se convocarem vários institutos ou figuras 

jurídicas que determina que a questão a decidir, só por si, assuma contornos de relevância. 

VI - A relevância jurídica, fundamento de revista excepcional, tem de ser alegada e demonstrada 

pelo recorrente, não incumbindo ao Tribunal aquilatar da existência de tal relevância na deci-

são recorrida. 

VII - Se o recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua relevân-

cia jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, a 

revista excepcional não pode ser admitida com base no pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

18-10-2012 

Revista excepcional n.º 2128/09.2TJLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 Insolvência 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Taxa de justiça 

 Multa 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Verificar os pressupostos de admissibilidade da revista excepcional – que é a única competência 

da formação a que alude o art. 721.º-A, n.º 3, do CPC –, é, desde logo, verificar da admissibi-

lidade original da revista normal. 

II - Onde não há revista normal, não há revista excepcional. 

III - Nos termos do art. 14.º do CIRE – que é uma norma restritiva, em prol da celeridade da trami-

tação do processo de insolvência – apenas admite recurso de revista o acórdão proferido em 

apelação que esteja em contradição com outro. 

IV - Por seu turno, em termos gerais, apenas admite revista o acórdão da Relação proferido sobre 

decisão da 1.ª instância que ponha termo ao processo ou despacho saneador que, sem pôr ter-

mo ao processo, decida do mérito da causa. 

V - Não admite revista o acórdão da Relação que apreciou decisão proferida pela 1.ª instância de 

indeferimento de pedido atinente a taxa de justiça e multa pagas, com invocação do disposto 

nos arts 241.º e 248.ºdo CIRE. 

 

18-10-2012 

Revista excepcional n.º 1617/11.3TBFLG-F.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 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 confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 – con-

tradição de julgados –, incumbe ao recorrente, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito 

legal, 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. 

 

18-10-2012 

Revista excepcional n.º 9813/09.7YYLSB-A.L1.S1 

Silva Salazar (Relator)  

Sebastião Póvoas  

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Falência 

 Verificação ulterior de créditos 

 Restituição de bens 

 Prazo de propositura da acção 

 Caducidade 

 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 confor-

midade, 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 - A questão de saber se o regime previsto no n.º 2 do art. 205.º do CPEREF (caducidade) era, 

tão só, aplicável à reclamação de créditos e não já aos casos de reivindicação, restituição ou 

separação de bens, objecto de acórdãos divergentes, o que demonstra a dificuldade e comple-

xidade da questão de interpretação de tal dispositivo e da fixação do respectivo âmbito de 

aplicação, reveste a relevância jurídica, fundamento de revista excepcional. 
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IV - Invocando o fundamento previsto na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de 

julgados –, deve o recorrente optar por apenas um acórdão contraditório com o recorrido, co-

mo fundamento, juntando certidão do mesmo e do respectivo trânsito em julgado. 

 

22-10-2012 

Revista excepcional n.º 652/03.0TYVNG-S.P1.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 

 Fiança 

 

I - Conforme tem sido entendimento unânime e uniforme desta formação, na revista excepcional 

com fundamento na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, a satisfação da exigência de junção 

de cópia do acórdão fundamento apenas ocorre com a junção de cópia certificada com nota de 

trânsito em julgado, não bastando a prática frequente de junção de uma publicação não oficial 

ou num site. 

II - Na junção de vários acórdãos em contradição com o recorrido – sendo esse o fundamento de 

revista excepcional – justifica-se, ao invés de notificar a recorrente para vir aos autos dizer 

qual dos acórdãos pretende fazer valer como acórdão fundamento, privilegiar-se aquele que é 

do STJ e elegê-lo como nuclear, na medida em que é este mesmo Tribunal quem – caso o re-

curso venha a ser admitido – irá ter a última palavra na decisão. 

III - Adiantando o acórdão fundamento que uma cláusula (aquela em que alguém se constitui pe-

rante outrem fiador e principal pagador) não envolve qualquer complexidade que justifique 

uma comunicação específica, posto que a ideia de fiança e de fiador há muito que está no do-

mínio do senso comum, e não tendo essa questão em concreto – da complexidade da cláusula, 

ou falta dela, por forma a justificar, ou não, uma comunicação – sido objecto de tratamento no 

acórdão recorrido, não se pode falar em contradição de julgados. 

 

23-10-2012 

Revista excepcional n.º 124/09.9TBPNI-A.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Princípio da cooperação 
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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 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 oficiosamente buscar os elementos para verificar 

dessa condição, a não ser que a parte alegue e justifique dificuldade insuperável de os obter. 

 

23-10-2012 

Revista excepcional n.º 1565/08.4TVLSB.L1.S2 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - 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, o que apenas cede pe-

rante as situações do n.º 2 do art. 678.º do mesmo diploma legal. 

II - Uma vez que o valor da causa é inferior ao da alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível 

recurso para o STJ, nos termos do art. 678.º, n.º 1, do CPC. 

 

24-10-2012 

Revista excepcional n.º 423/10.2T20VR.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)  

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Interesses de particular relevância social 

 Acção de reivindicação 

 Arrendamento para habitação 

 

I - 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. 

II - 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, rele-

va a repercussão (em situação limite, o alarme) a larga controvérsia, por conexão com inquie-

tantes valores sócio culturais, perturbadoras implicações políticas ou outras situações que 

questionem a eficácia ou credibilidade do direito. 

III - 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. 

IV - Tratando-se de acção de reivindicação em que o Réu é condenado a entregar a fracção de habi-

tação que ocupa, o facto de alegar que ali reside há anos e que o arrendamento se mantém, por 
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viver em economia comum com a arrendatária, não basta para que se considere estar em causa 

questão de particular relevância social, pois ainda que a provar-se a factualidade descrita, tra-

ta-se de caso que ocorre com alguma frequência e onde apenas está em causa uma situação 

subjectiva da recorrente, sem impacto social ou mesmo comunitário. 

 

24-10-2012 

Revista excepcional n.º 938/11.0TVLSB.L1.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 

 Insolvência 

 Reclamação de créditos 

 Crédito laboral 

 Privilégio creditório 

 Princípio inquisitório 

 Princípio da aquisição processual 

 

I - O art. 14.º do CIRE ao referir-se, no seu n.º 1, “ao processo de insolvência, e aos embargos 

opostos à sentença de insolvência”, limitando a admissibilidade de recurso para o STJ aos ca-

sos de oposição de acórdãos, quis abarcar nessa limitação tanto aqueles processos como todos 

os seus incidentes, processados ou não por apenso, e as demais acções dependentes da decla-

ração de insolvência e reguladas no CIRE, entre as quais o apenso de reclamação e verificação 

de créditos. 

II - Por via desta limitação, a admissibilidade de revista estará – nestes processos – sempre depen-

dente da verificação de uma situação de oposição de julgados. 

III - Verificando-se uma situação de dupla conforme, a que acresça a oposição entre o acórdão 

recorrido e um outro proferido pelo STJ ou pelas Relações, entramos no âmbito da revista ex-

cepcional; no caso de não haver dupla conformidade, mas a verificar-se essa mesma oposição 

de julgados, o caminho a seguir será o da revista-regra. 

IV - Assim, antes de mais, nos processos de insolvência a oposição de julgados é o pressuposto 

genérico da admissibilidade do recurso, e único fundamento de admissibilidade de revista ex-

cepcional. 

V - Existe oposição de julgados se no acórdão recorrido se entendeu que, não obstante a falta de 

alegação, por parte dos trabalhadores, do local onde prestavam a sua actividade – para efeitos 

de atribuição de privilégio imobiliário especial – se deverá ter por relevante a informação pres-

tada pelo Sr. Administrador de Insolvência nesse sentido, atendendo ao princípio da aquisição 

processual; e se no acórdão fundamento se entendeu ser indiscutível estarem os recorrentes le-

galmente obrigados a alegar, no mínimo, que trabalhavam no estabelecimento da insolvente, 

independentemente de constarem ou não do processo elementos que assim o demonstrem, de-

fendendo que o princípio do inquisitório (consagrado no art. 11.º do CIRE) não tem aplicação 

no apenso de reclamação e verificação de créditos. 

 

25-10-2012 

Revista excepcional n.º 817/08.8TYVNG-B.P1.S1 
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Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Prestação de contas 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - O art. 1014.º- A, n.º 4, do CPC, ao estatuir que “da decisão proferida sobre a existência ou ine-

xistência da obrigação de prestar contas cabe apelação, que subirá imediatamente…” preten-

deu apenas clarificar que o recurso próprio para esta decisão é o de apelação (por contra-

ponto, então, ao de agravo), e não limitar tais decisões a apenas um grau de recurso. 

II - Conforme tem sido entendimento unânime e uniforme desta formação, a satisfação da exigên-

cia de junção de cópia do acórdão fundamento – à invocação do disposto na al. c) do n.º 1 do 

art. 721.º-A do CPC como fundamento da revista excepcional – apenas ocorre com a junção de 

cópia certificada com nota de trânsito em julgado, não bastando a prática frequente de junção 

de cópia de uma publicação não oficial ou num site. 

III - Baseando-se o recurso de revista excepcional na existência de questão com “relevância jurídi-

ca cuja apreciação seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito“ cabe à 

parte que pretende beneficiar da reapreciação identificar, com precisão, a questão a apreciar e 

demonstrar não só essa relevância, como ainda as razões pelas quais se impõe a necessidade 

de conhecimento da mesma. 

IV - Se a recorrente não indica as razões pelas quais a apreciação das questões, face à sua relevân-

cia jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como a lei exige, a 

revista excepcional não pode ser admitida com base no pressuposto da al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC. 

 

25-10-2012 

Revista excepcional n.º 2828/10.4TVLSB.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 

 União de facto 

 

I - Verificando-se uma situação de dupla conforme, tal como ela vem definida no n.º 3 do art. 721.º 

do CPC, só a revista excepcional prevista no art. 721.º-A, n.º 1, em qualquer uma das suas três 

previsões, do mesmo diploma legal, pode sustentar a pretensão da recorrente. 
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II - A revista excepcional configura-se como uma excepção ao princípio do acatamento da dupla 

conforme, tendo em vista obter uma maior certeza e até uniformização de jurisprudência. 

III - Daí que tal só se justifique perante questão com relevância jurídica necessária para uma me-

lhor aplicação do direito, o que tem sido entendido como uma questão de direito de importân-

cia notória e largamente relevante ou muito controvertida, manifestamente complexa, de difí-

cil 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 - Não consubstancia questão de direito, subsumível à referida relevância jurídica – nem, de 

igual modo, à relevância social a que se reporta a al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – a 

mera discordância da solução legal dada para as situações das uniões de facto, mantidas ainda 

na constância de matrimónio não dissolvido por uma das formas legalmente previstas, que as 

excluiu da respectiva tutela. 

 

25-10-2012 

Revista excepcional n.º 1552/11.5TBOAZ.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Insolvência 

 Inutilidade superveniente da lide 

 

I - Configurando-se a revista excepcional como uma excepção ao princípio do acatamento da dupla 

conforme, a relevância jurídica da questão como fundamento incluído na al. a) do n.º 1 do art. 

721.º-A do CPC, impõe a presença de uma questão de direito de importância notória e larga-

mente relevante. 

II - Existe a mencionada relevância jurídica quando a questão em discussão reveste contornos de 

complexidade, exigindo a sua subsunção jurídica um importante e detalhado exercício de exe-

gese 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. 

III - 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 qual o destino a dar a uma acção declarativa para reconhecimento de 

direitos movida contra quem, na pendência da acção, vem a ser declarado insolvente: se a sua 

extinção por inutilidade superveniente da lide ou se o seu prosseguimento com vista ao reco-

nhecimento do crédito, sem prejuízo da possibilidade de apensação prevista no art. 85.º do 

CIRE. 

 

25-10-2012 

Revista excepcional n.º 5342/11.7TBVNG.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 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Questão nova 

 Compensação 

 Suspensão da instância 

 Questão prejudicial  

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo 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), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o 

recorrente indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, (i) as razões pelas quais a apreciação 

das questões, face à sua relevância jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplica-

ção 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 (cf. art. 721.º-A, n.º 2, 

als. a), b) e c), do CPC). 

V - Não cumpre o referido ónus de alegação, o recorrente que se limita a indicar, de modo vago, 

argumentos para convencer da clara necessidade de apreciação da questão para uma melhor 

aplicação do direito. 

VI - Não reveste relevância jurídica fundamentadora da revista excepcional questão atinente à re-

gulamentação legal do instituto da compensação e das condições necessárias para a sua invo-

cação e à suspensão da instância. 

VII - Independentemente da relevância social atribuída à questão suscitada, a mesma não pode ser 

objecto de revista se se trata de questão nova, que nem sequer foi enunciada ou ponderada no 

acórdão recorrido. 

VIII - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, em princípio, 

apenas deve ser invocado um acórdão fundamento, a não ser que várias questões sejam susci-

tadas, caso em que se admite a invocação de mais do que um. 

IX - Tendo o acórdão recorrido sido proferido no âmbito de oposição à execução e o acórdão fun-

damento no âmbito de acção declarativa, que são formas processuais sujeitas a regulamenta-

ção distinta, não se referindo propriamente à mesma situação de facto, não pode, em conse-

quência, ser atendido para o efeito de se determinar da verificação do pressuposto a que alude 

a al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 
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X - Há contradição de julgados se o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, proferidos no do-

mínio da mesma legislação, sendo idêntica a situação de facto no que ao seu núcleo essencial 

se refere, decidem diversamente a mesma questão de direito respeitante à verificação do pres-

suposto da exigibilidade na excepção de compensação. 

XI - Verifica-se, igualmente, contradição de julgados, se o acórdão recorrido decidiu que a relação 

de prejudicialidade fundamentadora de suspensão da instância apenas pode ocorrer entre pre-

tensões declarativas e o acórdão fundamento admite a referida relação entre uma acção decla-

rativa e uma oposição à execução. 

 

26-10-2012 

Revista excepcional n.º 4867/08.6TBOER-A.L1.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 

 Vícios da vontade 

 Poderes do juiz 

 Qualificação jurídica 

 

I - Tendo a decisão da 1.ª instância sido confirmada, por unanimidade, pelo acórdão recorrido, veri-

fica-se a dupla conforme a que alude o art. 721.º, n.º 3, do CPC, pelo que a revista apenas será 

admissível, a título excepcional, nos casos previstos nas als. a), b) e c) 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), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC).  

IV - Não revestem relevância – jurídica e social – as questões atinentes à falta e vícios da vontade, 

regulada nos arts. 240.º e seguintes do CC e à actividade das partes e do juiz, regulada no art. 

664.º do CPC. 

V - Fundando-se a revista excepcional na al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o recorrente 

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 (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC), bem como certificação do res-

pectivo trânsito em julgado. 
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26-10-2012 

Revista excepcional n.º 1019/09.1TBPVZ.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 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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, 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 (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC). 

III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópia do acórdão invocado 

como fundamento, extraída de uma base de dados, sem certificação do respectivo trânsito em 

julgado. 

IV - Não há contradição de julgados se nos acórdãos, recorrido e fundamento, ocorre identidade na 

aplicação e interpretação dos preceitos legais pertinentes e não existe coincidência no respei-

tante ao núcleo essencial da matéria de facto.  

 

26-10-2012 

Revista excepcional n.º 4867/08.6TBOER-A.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 

 Acidente de viação 

 Direito de regresso 

 Nexo de causalidade 

 Seguradora 
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I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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, 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 (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), do CPC). 

III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que junta cópias de vários acórdãos invocados como 

fundamento – sem ter feito opção por um –, extraídos de uma base de dados, sem certificação 

do respectivo trânsito em julgado. 

IV - Sendo a questão jurídica fundamental suscitada a de saber se a seguradora que pretenda exer-

cer direito de regresso contra o condutor do veículo nela seguro que tenha agido sob influência 

do álcool tem ou não o ónus da alegação e prova do nexo de causalidade entre a alcoolemia 

excessiva e o acidente de que resultaram para terceiros os danos por ela indemnizados, não 

pode sequer atender-se – ainda que oficiosamente – ao AUJ n.º 6/2002, de 28-05-02, deste 

STJ, por não ser aplicável, visto ter sido proferido na vigência do DL n.º 522/85, de 31-12, re-

vogado pelo DL n.º 291/07, de 21-08, o aplicável na hipótese dos autos. 

 

26-10-2012 

Revista excepcional n.º 273/10.0T2AVR.C1.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  

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Princípio da cooperação 

 

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 texto 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. 

 

31-10-2012 

Revista excepcional n.º 1648/08.0TBBCZ.G1.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  

 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 bastando o seu mero 

acesso ou a referência àquele preceito no pórtico da alegação recursória. 

 

31-10-2012 

Revista excepcional n.º 124/09.9TCLRS.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Citação 

 Nulidade 

 Pessoa colectiva 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 - A questão de saber se é válida a citação de pessoa colectiva, realizada na sede desta, na pessoa 

de um prestador de serviços, em regime de free-lancer, não sujeito a poder disciplinar da soci-

edade, sendo questão de natureza processual, não reveste a relevância jurídica fundamentadora 

da revista excepcional. 

 

02-11-2012 

Revista excepcional n.º 50/09.1TBVPA-A.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 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 - Inexistindo dupla conforme – porque o acórdão recorrido não confirmou, por unanimidade, a 

decisão da 1.ª instância –, é inadmissível a revista excepcional, não sendo de excluir a admis-

sibilidade da revista normal, cuja verificação dos pressupostos não compete à formação do n.º 

3 do art. 721.º-A do CPC apreciar. 

 

02-11-2012 

Revista excepcional n.º 83/10.5TVLSB.L1.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 

 Legitimidade do Ministério Público 

 Acção inibitória 

 Cláusula contratual geral 

 Defesa do consumidor 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 a referida relevância jurídica a questão, que é de natureza processual, de saber se o 

MP dispõe de legitimidade para instaurar a acção inibitória, nos termos previstos na LCCG e 

na LDC, destinada a obter a declaração de nulidade de cláusulas contratuais gerais e a conde-

nação na abstenção do uso dessas cláusulas, quando já não estejam a ser efectivamente utiliza-

das. 

IV - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-
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ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC). 

V - A questão suscitada – legitimidade do MP para instaurar acções inibitórias – já assume relevân-

cia social, certo que o desfecho destas acções pode interessar a uma comunidade de aderentes 

a cláusulas contratuais gerais, conexas com os direitos do consumidor. 

 

02-11-2012 

Revista excepcional n.º 684/10.1YXLSB.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 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 cer-

tificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de rejeição (cf. art. 721.º-A, n.º 2, al. c), 

do CPC). 

 

02-11-2012 

Revista excepcional n.º 1966/11.0TBGMR.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Insolvência 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

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. 
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II - A montante da dupla conformidade há que apurar se não ocorre qualquer outra situação de irre-

corribilidade, 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 passí-

vel 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 - Porém, se o recorrente pretender invocar os requisitos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

721.º-A do CPC, a contradição de julgados só releva para os efeitos do artigo 14.º do CIRE. 

VI - Invocada a contradição de julgados o recorrente deve invocar um (e apenas um) Acórdão fun-

damento, devendo instruir o recurso com cópia do mesmo, certificada com nota de trânsito em 

julgado. 

 

06-11-2012 

Revista excepcional n.º 2167/09.3TBCTB-B-C2.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 

 

Não é admissível recurso para o STJ de acórdão da Relação que se pronuncie sobre decisão da 1.ª 

instância que indefere requerimento de produção de meio de prova, na medida em que esta não 

põe termo ao processo, nem configura despacho saneador (arts. 721.º, n.ºs 1 e 2, do CPC). 

 

06-11-2012 

Revista excepcional n.º 1937/10.4TBCTX-A-E1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)  

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Verificação ulterior de créditos 

 Falência 

 Regime aplicável 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 
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I - Pese embora as acções de verificação ulterior de créditos, previstas no art. 205.º do CPEREF, 

constituam um incidente que corre por apenso ao processo onde tenha sido decretada a falên-

cia – art. 207.º do CPEREF – o facto é que têm autonomia, configurando-se como acções de-

clarativas estruturalmente autónomas, pelas quais o(s) autor(es) pretende(m) ver reconhecido 

os seus créditos, após o prazo geral de reclamação de créditos, previsto no art. 188.º do 

CPEREF. 

II - Correndo, esta acção, por apenso a uma falência iniciada em 2003, mas tendo sido proposta em 

12-07-2010, tem de se considerar aplicável, face ao inquestionável cariz declarativo, o regime 

dos recursos decorrente do DL n.º 303/2007, de 28-04, já que ingressou em juízo após 01-01-

2008. 

III - Se o recorrente pretende apresentar revista excepcional com fundamento no art. 721.º-A, n.º 1, 

al. c), do CPC, incumbe-lhe indicar os aspectos de identidade que determinam a contradição 

alegada, juntando cópia certificada do acórdão fundamento, com o qual o acórdão recorrido se 

encontra em oposição, sem a qual não se pode afirmar o trânsito em julgado das decisões su-

postamente contraditórias e, consequentemente, a existência, ou não, de efectiva contradição. 

IV - É insuficiente, para efeitos de relevância jurídica que imponha uma apreciação para melhor 

aplicação do direito, a alegação de que «…sobre a mesma questão fundamental de direito o 

Tribunal da Relação, nas suas diferentes secções, aplicou decisões contraditórias, em que du-

as delas dão provimento aos recursos dos demandantes e as demais julgaram improcedentes 

tais recursos», acrescentando que tal «afecta a credibilidade da justiça, assim como a segu-

rança e a tranquilidade do comércio jurídico». 

V - Para efeitos de preenchimento da previsão da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, pese embo-

ra constem dos autos cópias simples de acórdãos supostamente contraditórios entre si, é ainda 

necessário que os mesmos respeitem a uma questão jurídica que assuma os foros de relevân-

cia, da qual decorra – igualmente – uma premência de apreciação, para efeitos de melhor apli-

cação do direito. 

VI - Cumpre ao recorrente indicar as concretas razões da importância ou relevância jurídica da 

questão, que imponham a sua apreciação. 

VII - 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, mas apenas as 

que se refiram a um interesse comunitário significativo, que ultrapasse os limites e interesses 

subjacentes ao caso concreto. 

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 652/03.0TYVNG-U.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 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 – contra-

dição de julgados – deve o requerente indicar os aspectos de identidade que determinam a con-

tradição 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. 
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II - O acórdão fundamento tem de ser um acórdão já transitado em julgado, proferido por qualquer 

Relação ou pelo STJ, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental 

de direito. 

III - Destinando-se a contradição de julgados, como requisito de admissão da revista excepcional, 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, e exis-

tindo jurisprudência sedimentada num determinado sentido, nada justifica fazer apelo a um 

acórdão muito anterior, como acórdão fundamento, designadamente, com mais de vinte anos, 

a consagrar uma tese abandonada para, por esta via, admitir uma excepção ao n.º 3 do art. 

721.º do CPC.  

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 593/09.7TBPDL.1.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 

 Matéria de facto 

 Contrato de seguro 

 Interpretação da declaração negocial 

 

I - As relevâncias – jurídica e social –, fundamento da revista excepcional, consubstanciam catego-

rias que ultrapassam os limites do processo concreto em que são invocadas e o(s) interesse(s) 

das partes, assumindo uma dimensão comunitária, que exige a definição e a clareza do que é o 

direito, bem como das questões que se prendem com valores sociais, culturais, éticos ou de 

conduta ou das questões com a virtualidade de decisões contraditórias que ponham em causa a 

eficácia do direito ou o alarme ou perturbação ou intranquilidade que, a final, descredibilize o 

funcionamento das instituições. 

II - Tais relevâncias aferem-se em função do pedido da acção, da causa de pedir que o sustenta e da 

matéria de facto considerada assente pelas instâncias. 

III - A questão atinente à interpretação – simples e linear – de contrato de seguro, não reveste rele-

vância jurídica ou social, sendo de desconsiderar a factualidade alegada pela recorrente a partir 

da qual pretendia ver admitido o recurso, por ser distinta da matéria de facto considerada as-

sente pelas instâncias. 

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 2157/10.3TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Interesses de particular relevância social 

 Contrato de seguro 

 Contrato de adesão 
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 Interpretação da declaração negocial 

 Cláusula contratual geral 

 Defesa do consumidor 

 

I - Fundando-se a revista excepcional na al. b) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o requerente 

indicar as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social, sob pena de re-

jeição do recurso. 

II - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), contro-

vérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 

III - 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. 

IV - A questão atinente à interpretação do clausulado típico e usual de um contrato de adesão – de 

seguro – reveste relevância social, se desenvolvida para o esclarecimento da concreta abran-

gência do seguro e dos riscos cobertos, à luz do universo jurídico que rege tal contrato, desig-

nadamente do regime jurídico do contrato de seguro (DL n.º 72/2008, de 16-04) e do diploma 

que, na defesa do consumidor, regula as cláusulas contratuais gerais (DL n.º 446/85, de 25-

10). 

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 3518/10.3TBVFR.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Regime aplicável 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Indeferimento liminar 

 

I - Se a lei só admite revista-regra para o STJ das decisões elencadas no n.º 1 do art. 721.º do CPC 

– que nos remete para o art. 691.º, n.º 1 e n.º 2, al. h) –, então tal recurso não será passível do 

acórdão da Relação que se pronuncie sobre a decisão que indefere liminarmente o pedido de 

exoneração do passivo restante, formulado ao abrigo do art. 235.º do CIRE. 

II - É que esta decisão não põe termo ao processo de insolvência, nem constitui despacho saneador 

que conheça o mérito da causa, apenas fazendo terminar um incidente daquele processo. 

III - Não sendo passível de revista-regra, não o será de revista excepcional, uma vez que esta está 

reservada para os casos da inadmissibilidade ser consequência, e ser consequência apenas, da 

situação prevista no n.º 3 do art. 721.º do CPC. 

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 3035/11.4TBBRR-C.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 
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 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 

I - 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 informaram. 

II - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil prende-se com o 

Direito (como comando abstracto, hipotético e coercível) estando o da alínea b) mais conecta-

do com a Justiça (consciência ético-social a fazer prevalecer concepções relacionais que en-

contram expressão no direito natural). 

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 1616/09.5TBAMD.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Direito de propriedade 

 Relações de vizinhança 

 

I - Quando invoca o requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC, o recorrente deve 

juntar cópia do Acórdão fundamento devidamente certificado e com nota de trânsito em julga-

do. 

II - Não basta um simples texto extraído de uma base de dados. 

III - A relevância social, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do 

CPC, implica que a questão seja conectada com valores sócio-culturais, quer na formulação 

legal, quer na aplicação casuística. 

IV - As questões de dominialidade colocam-se normalmente em meios não urbanos onde as tensões 

sociais mais se agudizam propiciando conflitualidade potenciada por relações de vizinhança. 

V - Enquanto a relevância jurídica tem uma incidência limitada à dogmática do instituto em apreço 

e à exegese das respectivas normas, a relevância social pode existir sem que aquela se perfile 

já que se situa no cotejo entre a solução concretamente encontrada e os reflexos no meio social 

onde a questão se coloca. 

 

08-11-2012 

Revista excepcional n.º 6662/09.6TBVFR.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 
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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 

 Insolvência 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 

II - A revista excepcional será admissível se verificados os requisitos de admissibilidade da revista 

normal, a dupla conforme e qualquer um dos pressupostos do n.º 1 do art.721.º-A do CPC. 

III - Cabe recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que se pronuncie sobre decisão da 

1.ª instância que ponha termo ao processo ou sobre despacho saneador que, sem pôr termo ao 

processo, decida do mérito da causa (cf. arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 1 e n.º 2, al. h), do CPC). 

IV - Não é admissível recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que apreciou decisão da 

1.ª instância proferida em incidente de aprovação de plano de pagamentos – de rejeição do 

plano –, a qual não põe termo ao processo principal de insolvência. 

 

09-11-2012 

Revista excepcional n.º 834/11.0YXLSB-A.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Aplicação do direito 

 Responsabilidade contratual 

 Advogado 

 Perda de chance 

 Prova 

 Dano 

 

I - A contradição de julgados como requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de 

Processo Civil implica que o acórdão recorrido e o Acórdão fundamento (este transitado em 

julgado) tenham sido proferidos no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 

fundamental de direito, não tendo aquele seguido jurisprudência uniformizada. 

II - O primeiro pressuposto (identidade de legislação) não impede que a lei tenha sido alterada des-

de que essa alteração não tenha implicado a adopção de diferentes regras de direito. 

III - A questão fundamental de direito afere-se pela identidade do núcleo fáctico subsumível à nor-

ma aplicável. 

IV - Há conflito quando os mesmos preceitos legais são diversamente aplicados a factos idênticos, 

embora não necessariamente coincidentes. 
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V - Conflituam, nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC, o 

Acórdão recorrido que não exige para a responsabilização do Advogado pela perda de chance 

do mandante a prova da certeza do prejuízo sofrido como consequência da falta, e o aresto 

fundamento a bastar-se, nestes casos, com a omissão culposa para caracterizar a responsabili-

dade civil atentando apenas nas normais consequências processuais da omissão. 

 

13-11-2012 

Revista excepcional n.º 488/09.4TBESP.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Interesses de particular relevância social 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Acção de reivindicação 

 Arrendamento para habitação 

 

I - 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. 

II - 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, rele-

va a repercussão (em situação limite, o alarme) a larga controvérsia, por conexão com inquie-

tantes valores sócio culturais, perturbadoras implicações políticas ou outras situações que 

questionem a eficácia ou credibilidade do direito. 

III - 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. 

IV - Tratando-se de acção de reivindicação em que o Réu é condenado a entregar a fracção de habi-

tação que ocupa, o facto que alegar que aí reside há anos e que o arrendamento se mantém, 

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 frequên-

cia e onde apenas está em causa uma situação subjectiva do recorrente, sem impacto social ou 

mesmo comunitário. 

 

13-11-2012 

Revista excepcional n.º 1341/09.7BOLH.E1.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 

 Crise económica 

 Empresa 
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I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 

IV - Reveste relevância – jurídica e social – a questão que se prende com o estudo de regras da 

concorrência entre empresas, mediante análise conjugada de vários normativos da ordem jurí-

dica nacional e europeia, de interesse comum à generalidade das empresas, sobretudo em tem-

po de crise económica como o presente. 

 

13-11-2012 

Revista excepcional n.º 3371/08.7TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Mora 

 Incumprimento definitivo 

 Resolução 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Acórdão recorrido 

 Cláusula resolutiva 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 - A questão que se prende com a mora, incumprimento definitivo e resolução de contratos-

promessa de compra e venda, não reveste relevância jurídica, fundamentadora da revista ex-

cepcional. 
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IV - Verifica-se o fundamento da al. c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC – contradição de julgados –, 

quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em julgado, pro-

ferido por qualquer Relação ou pelo STJ, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma 

questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de ju-

risprudência com ele conforme. 

V - Estando em causa apenas uma questão, apenas um acórdão deve ser invocado como acórdão 

fundamento. 

VI - Apresentados como fundamento, um acórdão da Relação e um do Supremo, deve ser este o 

acórdão a considerar como acórdão fundamento, para o efeito do requisito da al. c) do n.º 1 do 

art. 721.º-A do CPC. 

VII - Há contradição de julgados, se o acórdão fundamento considerou que uma cláusula que atri-

bui o direito de resolução do contrato com base numa previsão genérica e indeterminada não 

configura uma cláusula resolutiva expressa e, diversamente, o acórdão recorrido entendeu que 

tal redacção da cláusula reúne todos os requisitos para esta ser qualificada como tal. 

 

13-11-2012 

Revista excepcional n.º 6560/09.3TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Nulidade de acórdão 

 

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 ar-

tigo 721.º-A do CPC aquilatar da verificação de qualquer dos requisitos do n.º 1 deste preceito 

(desde que a verificação seja invocada, motivada, pelo recorrente) em termos de admitir revis-

ta excepcional. 

II - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por erro de julgamento) da deliberação 

recorrida, o que é 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 CPC 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 STJ para evitar dissonâncias interpreta-

tivas a porem em causa a boa aplicação do direito. 

IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC tem ínsita a aplicação de preceito 

ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com a tranquilidade, a se-

gurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições 

ou a aplicação do direito. 

V - Se o impetrante invocou também uma nulidade do artigo 668.º do CPC, 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. 

 

14-11-2012 

Revista excepcional n.º 2293/10.6TBGMR-A.G1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

172 

 

 Recurso de revista 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Admissibilidade de recurso 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Juiz relator 

 Distribuição 

 

I - Uma decisão que decreta o arresto e apreensão de bens, proferida no âmbito de um procedimen-

to cautelar, não se encontra em nenhuma das categorias que admitem – em tese, e nos termos 

do disposto no art. 721.º, n.º 1, do CPC – recurso de revista. 

II - Para tal tipo de decisão rege o art. 387.º-A do CPC que estabelece que das decisões proferidas 

nos procedimentos cautelares não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, sem pre-

juízo dos casos em que o recurso é sempre admissível. 

III - O recurso pode, todavia, ser admissível se se verificar alguma das circunstâncias do art. 678.º, 

n.º 2, do CPC. 

IV - As situações excepcionais, previstas no n.º 2 do art. 678.º do CPC, sobrepõem-se às regras 

gerais de admissibilidade do recurso, com base nos critérios de valor, alçada e sucumbência. 

V - Se o recurso vem interposto, em via principal, simplesmente como recurso de revista, a compe-

tência para apreciar da existência de alguma dessas situações e decidir da in(admissibilidade) 

da revista, pertence ao Conselheiro-Relator ao qual, no STJ, seja atribuído o processo na dis-

tribuição como revista normal. 

 

15-11-2012 

Revista excepcional n.º 1006/11.0TBVRS-A.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Interesses de particular relevância social 

 Acidente de viação 

 Culpa da vítima 

 Seguradora 

 Indemnização 

 Danos não patrimoniais 

 Cônjuge sobrevivo 

 Descendente 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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), contro-

vérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes. 
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III - Reveste relevância social a questão que consiste em saber se a seguradora de um veículo inter-

veniente em acidente de viação causado pelo seu próprio condutor, em resultado do qual aca-

bou por falecer, é responsável por indemnizar os danos próprios, não patrimoniais, sofridos 

pelos sucessores (cônjuge e filhos) daquele, em consequência da sua morte, na qualidade de 

terceiros. 

 

16-11-2012 

Revista excepcional n.º 705/10.8TBPFR.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Alçada 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Para que haja lugar a revista excepcional, é necessário que a revista-regra só não seja possível, 

por verificada a dupla conformidade (n.º 3 do art. 721.º do CPC), sendo que a existência de 

qualquer outro impedimento (v.g. preceito legal, alçada, decaimento), inviabiliza, desde logo, 

o apelo a qualquer dos requisitos elencados no n.º 1 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Se o valor da causa é inferior (€ 21 652) à alçada da Relação (€ 30 000), não é admissível revis-

ta-regra, atento o n.º 1 do art. 678.º do CPC, não sendo, por maioria de razão, e face ao acima 

exposto, de admitir a revista excepcional. 

III - Fundando-se o recurso de revista excepcional na al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, incum-

be 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. 

IV - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a afirmar, sem mais, que a questão tem 

relevância jurídica tal, cuja apreciação é essencial para uma melhor aplicação do direito. 

 

20-11-2012 

Revista excepcional n.º 370/08.2TBVIS-A.C1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)* 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 

I - A dupla conformidade, tal como vem definida no n.º 3 do art. 721.º do CPC, configura o pressu-

posto legal da competência do Colectivo a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do mesmo diploma 

legal, decidindo sobre a verificação dos requisitos do n.º 1 deste preceito. 
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II - Não ocorrendo dupla conformidade, o processo não deveria, sequer, ser submetido à apreciação 

daquele Colectivo. 

 

20-11-2012 

Revista excepcional n.º 135/11.4TVPRT-A.G1-A.S1 

Sebastião Póvoas (Relator)* 

Pires da Rosa  

Silva Salazar 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Trânsito em julgado 

 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 – contra-

dição de julgados –, incumbe ao recorrente, nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito 

legal, 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, sob pena de 

rejeição. 

II - O acórdão fundamento é um acórdão já transitado em julgado, sendo que a prova de tal trânsito 

só por certidão pode fazer-se, sob pena de rejeição. 

III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que se limita a juntar cópias dos acórdãos inseridos 

na base de dados do ITIJ, as quais nada atestam quer quanto à genuinidade do texto, quer 

quanto ao trânsito em julgado dos mesmos. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 8015/08.4TBVNG.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 

 

I - À parte que pretende interpor recurso de revista excepcional compete, no requerimento de inter-

posição, alegar e sustentar os elementos essenciais do pressuposto ou pressupostos dessa ex-

cepcionalidade, cumprindo os ónus impostos pelo n.º 2 do art. 721.º-A do CPC. 

II - Se o não faz, pode e deve o recurso ser imediatamente rejeitado pela formação prevista no n.º 3 

do mesmo artigo, sem necessidade de (mais) qualquer audição da requerente. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 3587/09.9TBGMR.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar 
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Sebastião Póvoas  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Apreciação da prova 

 Erro na apreciação das provas 

 

I - Questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma me-

lhor aplicação do direito é aquela que reveste contornos de controvérsia e debate na doutrina e 

cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para se-

dimentação futura. 

II - Cumpre ao recorrente indicar a questão, as razões da importância ou relevância jurídica da 

mesma, bem como a necessidade da sua apreciação para efeitos de melhor aplicação do direi-

to. 

III - A circunstância de o recorrente discordar da ponderação que o tribunal recorrido fez do con-

fronto da prova testemunhal com a prova documental é insuficiente para que se possa mostrar 

cumprido o ónus referido em II. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 500/10.4T2AVR.C1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Desconsideração da personalidade jurídica 

 Pessoa colectiva 

 

I - Questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma me-

lhor aplicação do direito é aquela que reveste contornos de controvérsia e debate na doutrina e 

cuja resolução se impõe, ou de questão que, pelo seu ineditismo, deva ser apreciada para se-

dimentação futura. 

II - Cumpre ao recorrente indicar a questão, as razões da importância ou relevância jurídica da 

mesma, bem como a necessidade da sua apreciação para efeitos de melhor aplicação do direi-

to. 

III - A circunstância de a recorrente discordar do recurso que o tribunal recorrido faz à figura do 

abuso da personalidade colectiva, alegando que, ao fazê-lo, desconsiderou o alerta da doutrina 

para a circunstância de a desconsideração da personalidade colectiva dever apenas ser usada 

como derradeiro e residual factor de correcção, é insuficiente para que se mostrar cumprido o 

ónus referido em II. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 765/11.4TBCTB.C1.S1 
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Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar 

Sebastião Póvoas  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Acção de condenação 

 Insolvência 

 Inutilidade superveniente da lide 

 

I - Configurando-se a revista excepcional como uma excepção ao princípio do acatamento da dupla 

conforme, só se justifica a admissão do recurso, nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A do 

CPC, quando se esteja perante uma questão de direito de importância notória e largamente re-

levante. 

II - 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. 

III - 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 qual o destino a dar a uma acção declarativa para reconhecimento de 

direitos movida contra quem, na pendência da acção, vem a ser declarado insolvente: se a sua 

extinção por inutilidade superveniente da lide ou se o seu prosseguimento com vista ao reco-

nhecimento do crédito, sem prejuízo da possibilidade de apensação prevista no art. 85.º do 

CIRE. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 1239/11.9TVLSB.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 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça  

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 

II - Ao recorrente 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 das als. a) e b) do n.º 2 do mesmo preceito le-

gal, indicar (i) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma 
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melhor aplicação do direito; e (ii) as razões pelas quais os interesses são de particular de rele-

vância social, sob pena de rejeição. 

III - Resumindo-se a questão suscitada à determinação da matéria de facto e subsequente alteração 

e não sendo caso de circunstância excepcional, nos termos dos artigos 729.º, n.º 2, e 722.º, n.º 

3, do CPC, tem o STJ de aceitar a matéria de facto tal como fixada pelas instâncias, pelo que a 

pretendida alteração não pode ser objecto de recurso de revista, seja normal, seja excepcional. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 3264/08.8TBVCD.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 

II - À formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do CPC só compete averiguar da existência dos 

pressupostos elencados no n.º 1 do mesmo preceito legal, para o fim de determinar da admis-

sibilidade de recurso de revista excepcional, nos casos em que existe dupla conforme. 

III - Inexistindo dupla conforme, é inadmissível a revista excepcional. 

 

22-11-2012 

Revista excepcional n.º 1254/12.5TBGMR-A.G1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Qualificação jurídica 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 Insolvência 

 Oposição de julgados 

 

I - O tipo de recurso não resulta do “nomen iuris” que o recorrente lhe dá mas sim do pretendido 

por este. 

II - A revista-regra e a revista excepcional são recursos ordinários que apenas se distinguem por 

este ter a montante uma situação de dupla conformidade. 

III - Se a Relação não confirmou unânime, integral e irrestritamente (aqui, salvo aspectos de moti-

vação) 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. 
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IV - 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 Ci-

vil, por força do n.º 3 do mesmo preceito. 

V - Mau grado a dupla conformidade há que apurar se, ainda 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. 

VI - Nos processos de insolvência, e tal como resulta do artigo 14.º do CIRE, o recurso só é passí-

vel 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. 

 

23-11-2012 

Revista excepcional n.º 148/09.6TBPST-F.L1.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 

 Oposição de julgados 

 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 confor-

midade, 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, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, incumbe ao recorrente indicar, na sua ale-

gação, sob pena de rejeição, (i) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente ne-

cessária 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. 

 

23-11-2012 

Revista excepcional n.º 1601/08.4TVLSB.L1.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 
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 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

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, motivando os aspectos de identidade que justificam a contradição de jul-

gados. 

II - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução/cópia simples. 

III - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia, ou sua possibilidade, da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua com-

plexidade 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 - 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. 

V - 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, rele-

va 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. 

VI - Em determinadas situações a relevância jurídica e a relevância social estão tão próximas que a 

linha de fronteira se esbate, em termos de uma justificar a existência da outra. 

 

27-11-2012 

Revista excepcional n.º 4747/10.5TBST-A.P1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Competência material 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência  

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 - Porém, independentemente da verificação da dupla conforme, o recurso de revista é sempre 

admissível, nas situações excepcionais elencadas no n.º 2 do art. 678.º do CPC. 

III - Invocando-se, no recurso, a violação de regras de competência material, ocorre a situação ex-

cepcional prevista na al. a) do n.º 2 do art. 678.º do CPC, sendo que a admissão daquele não 

cabe à formação a que alude o n.º 3 do art. 721.º-A do mesmo diploma legal, cuja competência 

se restringe à averiguação da existência dos pressupostos específicos da admissibilidade de re-

vista excepcional previstos no n.º 1 deste último preceito. 

 

27-11-2012 

Revista excepcional n.º 5737/09.6TVLSB.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 
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Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Dupla conforme 

 Interesses de particular relevância social 

 Nomeação judicial de titulares de órgãos sociais 

 Abuso do direito 

 Concorrência desleal 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 - É admissível recurso de revista de acórdão da Relação, proferido em processo de jurisdição 

voluntária, que utilizou como critério decisor, o critério da legalidade. 

III - São de particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC). 

V - Assume relevância social a questão de saber se ocorre abuso de direito de requerer a nomeação 

judicial de titulares de órgãos sociais, nomeadamente, de um fiscal, fundadamente suspeito de 

se encontrar ligado a interesses de empresas concorrentes, a fim de se conseguir elementos 

confidenciais em benefício destas empresas. 

 

27-11-2012 

Revista excepcional n.º 656/10.6TYLSB.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  

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 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 confirmado, unânime e 

irrestritamente, o julgado pela 1.ª Instância, cumpre ao Colectivo a que se refere o n.º 3 do ar-

tigo 721.º-A do CPC aquilatar da verificação de qualquer dos requisitos do n.º 1 deste preceito 
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(desde que a verificação seja invocada, motivada, pelo recorrente) em termos de admitir revis-

ta excepcional. 

II - Este Colectivo não pode sindicar a bondade intrínseca (por erro de julgamento) da deliberação 

recorrida, o que é 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 con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade ou, finalmen-

te, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do STJ para evitar disso-

nâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do direito. 

IV - O requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 721.º-A do CPC tem ínsita a aplicação de preceito 

ou instituto a que os factos sejam subsumidos e que possa interferir com a tranquilidade, a se-

gurança, ou a paz social, em termos de haver a possibilidade de descredibilizar as instituições 

ou a aplicação do direito. 

V - 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. 

VI - A instrução deste requisito não se basta com uma mera reprodução mecânica de um texto ex-

traído de uma base de dados e muito menos com a transcrição de um sumário. 

VII - Se o impetrante invocou também uma nulidade do artigo 668.º do CPC, 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. 

 

28-11-2012 

Revista excepcional n.º 479/09.5TCGMR.G1.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 

 Uniformização de jurisprudência 

 Taxa de juro 

 Contrato de mútuo 

 

I - Quando se invoca a contradição de julgados, como requisito da alínea c) do n.º 1 do artigo 721.º-

A do Código de Processo Civil, o recorrente deve juntar cópia certificada de um único Acór-

dão fundamento (o que elege como tal) com nota de trânsito em julgado. 

II - Tal só é dispensado tratando-se de cópia do Diário da República onde está publicado o Acórdão 

Uniformizador de Jurisprudência pois a publicação oficial confere autenticidade ao documento 

e basta para demonstrar a sua definitividade. 

III - Se o impetrante não procede à instrução do recurso nos termos referidos em I, não cumpre a 

este Colectivo suprir a falta, sendo que a consequência é o não cumprimento do ónus do n.º 2, 

alínea c) do citado artigo 721.º-A. 

IV - O Acórdão Uniformizador de Jurisprudência n.º 7/2009, de 25 de Março de 2009 não se pro-

nunciou sobre a questão se a taxa de juros aplicável ao mútuo oneroso liquidável em presta-

ções é ou não indexada à Euribor e, em consequência, não colide com o aresto recorrido. 

 

28-11-2012 
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Revista excepcional n.º 8507/09.8TBCSC-A.L1.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 

 

I - Fundando-se a revista excepcional no art. 721.º-A, n.º 1, al. c), do CPC, incumbe ao recorrente, 

nos termos da al. c) do n.º 2 do mesmo preceito legal, indicar os aspectos de identidade que 

determinam a contradição alegada, juntando cópia certificada do acórdão fundamento, com 

nota de trânsito em julgado, sob pena de rejeição. 

II - O preenchimento de tal requisito não se basta com a junção de uma fotocópia extraída da base 

de dados da DGSI.  

 

29-11-2012 

Revista excepcional n.º 7964/08.4TBMTS.P1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Concurso de credores 

 Crédito laboral 

 Privilégio creditório 

 Anulação da decisão 

 

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 a decisão em si mesma, não se bastando o legislador com 

uma oposição na motivação ou fundamentação de direito. 

III - Não existe oposição de julgados se o acórdão recorrido, no âmbito de um apenso de verifica-

ção e graduação de créditos, verifica e gradua determinados créditos de trabalhadores e se o 

acórdão fundamento, embora tomando posição na fundamentação acerca do âmbito do privilé-

gio creditório dos trabalhadores, entendendo não ter elementos fácticos suficientes, anula a de-

cisão recorrida, ordenando a reapreciação da questão, tendo em atenção a integralidade do 

processo. 
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IV - Não se pode, nesse caso, falar de oposição de julgados, ou de decisões contraditórias, uma vez 

que o acórdão fundamento não decidiu sobre o mérito da questão por insuficiência fáctica, an-

tes anulou a decisão para que a 1.ª instância proferisse nova decisão, tendo em atenção todos 

os elementos constantes dos autos. 

 

29-11-2012 

Revista excepcional n.º 535/10.7TBENT-B.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 

 

I - A invocação da 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, sobre as ra-

zões da respectiva admissibilidade, «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-A do CPC, impõe-se que o recorrente elenque a questão 

jurídica, sustente a sua relevância jurídica – o que pode passar pela amplitude o debate e con-

trovérsia sobre a mesma na doutrina e/ou jurisprudência ou, ainda, pelo seu ineditismo – e ale-

gue as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária (não apenas neces-

sária, mas “claramente necessária”) para uma melhor aplicação do direito, sob pena de, não o 

fazendo, ver o recurso rejeitado. 

III - Quando as recorrentes, nas suas alegações, se limitam a decalcar as expressões legais, sem 

qualquer concretização, quer das questões, quer da razão da sua relevância jurídica, quer da 

necessidade da sua apreciação para uma melhor aplicação do direito, impõe-se a rejeição do 

recurso. 

 

29-11-2012 

Revista excepcional n.º 869/10.0TVLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Regime aplicável 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 
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Independentemente da questão de saber se há ou não dupla conformidade, obstativa do recurso de 

revista-regra, certo é que a revista excepcional seria sempre inadmissível, face ao incumpri-

mento, por parte dos recorrentes, do ónus de alegação e prova imposto pela al. c) do n.º 2 do 

art. 721.º-A do CPC, visto que se limitaram a mencionar a existência de contradição de julga-

dos, sem juntar, sequer, cópia do invocado acórdão fundamento. 

 

29-11-2012 

Revista excepcional n.º 1488/10.7TBSLV-E.E1.S1 

Pires da Rosa (Relator)  

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Requerimento executivo 

 Prova documental 

 Condição suspensiva 

 Agente de execução 

 Juiz 

 Nulidade processual 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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 assume relevância jurídica, fundamentadora do recurso de revista excepcional, a questão 

que se prende com a determinação do concreto teor dos documentos que, nos termos do art. 

804.º, n.º 1, do CPC, deverão ser juntos com o requerimento executivo pelo credor/exequente, 

para fazer prova, perante o agente de execução, de que se verificou a condição suspensiva de 

que dependia a obrigação exequenda. 

IV - É igualmente desprovida de tal relevância, a questão – de natureza processual – atinente a 

eventual nulidade processual decorrente de não ter sido suscitada a imediata intervenção do 

Tribunal, perante a invocação de inidoneidade dos documentos juntos para prova da verifica-

ção da condição. 

 

05-12-2012 

Revista excepcional n.º 4572/09.6YYPRT-A.P1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 
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 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Se a decisão que aprecia o pedido de exoneração do passivo restante – que é incidente do pro-

cesso de insolvência – é interlocutória, não põe termo à lide, nem decide do seu mérito, não 

admite recurso de revista para o STJ (cf. arts. 721.º, n.º 1, e 691.º, n.º 1, e n.º 2, al. h), ambos 

do CPC), independentemente do disposto no art. 14.º do CIRE. 

II - Fundando-se o recurso de revista excepcional na contradição de julgados a que alude o art. 14.º, 

n.º 1, do CIRE, incumbe ao recorrente o ónus de junção de cópia de algum dos acórdãos invo-

cados como fundamento, com certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena de re-

jeição. 

 

05-12-2012 

Revista excepcional n.º 3003/11.6TBGMR.G1-A.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Decisão arbitral 

 Execução de decisão estrangeira 

 Revisão e confirmação de sentença 

 Ordem pública 

 Relevância jurídica 

 Questão adjectiva 

 

I - O n.º 2, alínea b) do artigo V da Convenção sobre Reconhecimento de Sentenças Arbitrais Es-

trangeiras, firmada em Nova Iorque em 10 de Junho de 1958 e aprovada para ratificação pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 37/94 permite a recusa e o reconhecimento se este 

ou a execução são contrários à ordem pública do País onde o reconhecimento ou a execução 

são pedidos. 

II - O artigo 1097.º do Código de Processo Civil determina a aplicação da alínea f) do artigo 1096.º 

às decisões arbitrais estrangeiras. 

III - O conceito de ordem pública aí previsto é o restrito, ou seja o de ordem pública internacional 

do Estado Português, que não o de mera ordem pública interna espelhado, v.g., nos artigos 

271.º, n.º 1, 280.º, n.º 2 e 281.º do Código Civil. 

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 deba-

terem 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. 

V - Como regra as questões meramente adjectivas não têm relevância jurídica nos termos e para os 

efeitos daquele preceito. 
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06-12-2012 

Revista excepcional n.º 7328/10.0TBOER.L1.S1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Formação de apreciação preliminar 

 Competência 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 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 confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 

II - Se o acórdão recorrido se limitou a indeferir reclamação feita para a Conferência, confirmando 

o despacho que decidira não conhecer do objecto do recurso de apelação, contrariamente ao 

decidido na 1.ª instância, não se verifica a dupla conforme, tal como vem definida no n.º 3 do 

art. 721.º do CPC. 

III - Inexistindo dupla conforme, está vedada a possibilidade de intervenção da formação prevista 

no n.º 3 do art. 721.º-A do CPC, cuja competência se atém à averiguação da existência de al-

gum dos pressupostos de admissibilidade da revista excepcional, elencados nas als. a), b) e c) 

do n.º 1 do mesmo preceito legal. 

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 (e apenas um), 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). 

 

06-12-2012 

Revista excepcional n.º 2096/09.0TBSTB.E1.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 

 Acórdão recorrido 

 Certidão 
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 Trânsito em julgado 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Crise económica 

 Defesa do consumidor 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 

II - Fundando-se a revista excepcional nas als. a), b) e c) do n.º 1 do art. 721.º-A do CPC, deve o 

recorrente indicar (i) as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária pa-

ra uma melhor aplicação do direito; (ii) as razões pelas quais os interesses são de partícular re-

levância social; e (iii) os aspectos de identidade que determinam a contradição alegada, jun-

tando 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, als. a), b) e c), do CPC). 

III - Não cumpre com o referido ónus de alegação, o recorrente que, no que tange à al. a), se limita 

a enunciar as questões e a utilizar as expressões legais correspondentes, e, no respeitante à al. 

b), apenas invoca a crise económica e financeira vigente e a defesa dos consumidores. 

IV - Não há contradição de julgados se um dos acórdãos, recorrido ou fundamento, não se pronun-

cia diversamente do sentido de decisão do outro, quanto à questão decidenda. 

 

06-12-2012 

Revista excepcional n.º 2584/10.6TVLSB.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 

 Acta 

 Assembleia Geral 

 Assinatura 

 Falsidade 

 Apreciação da prova 

 Prova pericial 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

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 - 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 notória e largamente relevante, muito controvertida 

ou, ao invés, inédita. 

III - A excepcionalidade da revista impõe 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 – e esclareça as razões pelas 

quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, 
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sob pena de, não o fazendo, ver o recurso rejeitado e, assim, fechada a porta da reapreciação 

do objecto do recurso por este Supremo Tribunal. 

IV - Não reveste a referida relevância jurídica, que justifique a excepcionalidade da revista, a ques-

tão de saber sobre quem recai o ónus da prova da genuinidade ou falsidade de uma assinatura 

constante de acta de uma assembleia-geral. 

V - Mesmo que revestisse, não logrou a recorrente invocar as razões pelas quais a sua apreciação é 

necessária para efeitos de melhor aplicação do direito, sendo irrelevante para o efeito a alega-

ção a alegação com o «quase decalque» das expressões legais, sem qualquer concretização. 

VI - Não pode fundamentar um pedido de revista excepcional uma questão relacionada com a pon-

deração dada a um relatório pericial na resposta a um determinado quesito, posto que (i) a 

mesma não é susceptível de se superar a si própria, ganhando uma dimensão supra partes, 

sendo a sua apreciação necessariamente casuística (e nunca paradigmática ou exemplar); (ii) 

nunca poderia o STJ – quer em sede de revista-regra, quer sede de revista excepcional – pro-

nunciar-se acerca da motivação baseada em prova discricionária, mas apenas e tão só em pro-

va vinculada. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 221/08.8TBFAF.G1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Relevância jurídica 

 Interesses de particular relevância social 

 Acção inibitória 

 Contrato de crédito ao consumo 

 Cláusula contratual geral 

 Defesa do consumidor 

 

I - Ao recorrente que invoca como pressuposto do recurso excepcional a al. c) do n.º 1 do art. 721.º-

A do CPC, compete fazer a prova dos requisitos que configuram esse pressuposto, concreta-

mente 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), 

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 deba-

te 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 - Revestem particular relevância social as questões com repercussão (ou, em limite, alarme), 

controvérsia, por conexão com valores sócio-culturais ou 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 conferin-

do-lhe um interesse comunitário supra partes significativo. 

IV - Uma vez que, nos presentes autos, estamos perante uma acção inibitória – em que se pretende 

que, no âmbito de determinados contratos de crédito ao consumo, se declarem proibidas uma 
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série de cláusulas contratuais gerais – em que se colocam questões como a da obrigatoriedade 

da indicação valométrica dos limites da responsabilidade dos titulares do crédito, bem como 

da articulação do regime legal das Cláusulas Contratuais Gerais com o Regime dos Contratos 

de Crédito ao Consumo, avaliando da colisão entre os mesmos, é possível localizar questões 

com real relevância jurídica para efeitos de melhor aplicação do direito. 

V - 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. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 403/09.5TJLSB.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 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 em que se verifica nos 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, quanto às razões da ad-

missibilidade 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-A 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 con-

trovérsia sobre a mesma na doutrina e/ou jurisprudência ou, ainda, pelo seu ineditismo –, bem 

como enumere 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 - Uma vez que a recorrente, nas suas alegações, se limita a afirmar que «existem razões sufici-

entes para que este caso seja apreciado por este Supremo Tribunal de Justiça», sem posterior-

mente desenvolver ou concretizar esta afirmação, elencando quer a questão, quer a razão da 

sua relevância jurídica, quer a necessidade da sua apreciação para uma melhor aplicação do di-

reito, impõe-se a rejeição do recurso. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 681/09.0TVPRT.L1.S1 

Pires da Rosa (Relator) * 

Silva Salazar  

Sebastião Póvoas 

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 
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 Acórdão recorrido 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 

I - Para efeitos de admissibilidade da revista excepcional fundamentada em oposição de julgados, 

não basta a existência física nos autos de uma certidão, sendo necessário que se alegue e ateste 

uma oposição com o acórdão recorrido, sobre a mesma questão fundamental de direito, no 

âmbito da mesma legislação. 

II - Não releva a contradição de julgados – para efeitos de admissão da revista excepcional – se a 

questão de direito tratada de forma diversa e contraditória nos acórdãos recorrido e fundamen-

to não influiu na decisão final da causa, tendo sido abordada apenas in abundantia na funda-

mentação de um deles. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 9148/10.2YIPRT-B.L1.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 

 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 motivados, pelo recorrente, sob pena de rejeição desta 

modalidade de recurso, como impõe o n.º 2 daquele artigo 721.º-A. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 453/08.9YXLSB-D.L1 

Sebastião Póvoas (Relator) * 

Pires da Rosa  

Silva Salazar  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Litigância de má fé 

 Relevância jurídica 
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I - O disposto no n.º 3 do artigo 456.º do Código de Processo Civil só garante o recurso da conde-

nação como litigante de má-fé em um grau, sendo por isso inadmissível recurso para o Supre-

mo Tribunal de Justiça desse segmento quando a parte foi sancionada na 1.ª instância e a Re-

lação tal reapreciou. 

II - O conceito de “relevância jurídica” com clara necessidade “para uma melhor aplicação do di-

reito”, é aberto devendo ser casuisticamente densificado. 

III - Tem relevância jurídica a questão controversa na doutrina e na jurisprudência, com complexi-

dade de subsunção jurídica ou se resultante de inovação legislativa ainda não sedimentada ou 

finalmente por estarem em causa conceitos indeterminados. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 68/10.1TBVLN.G1.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 

 Fotocópia 

 Internet 

 Trânsito em julgado 

 

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 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 da cópia simples, 

extraída de sítio informático e sem nota de trânsito em julgado. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 1568/10.9TBVCT.G1.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 

 Fotocópia 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 



Sumários de Acórdãos de apreciação preliminar – Revista excepcional 

Secções Cíveis – Supremo Tribunal de Justiça 

Boletim anual – 2012 

Assessoria Cível 

 

192 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Contrato de seguro 

 Declaração inexacta 

 Anulabilidade 

 Factos supervenientes 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 assumem a referida relevância jurídica, fundamentadora da revista excepcional, as ques-

tões que se prendem com a nulidade de acórdão por omissão de pronúncia e com a de saber se 

factos supervenientes ao acordo integrante do contrato de seguro relevam para aferir da exac-

tidão das declarações do segurado, para o efeito de eventual anulabilidade do mesmo. 

IV - Se a contradição de julgados – fundamento da revista excepcional previsto na al. c) do n.º 1 do 

art. 721.º-A do CPC – se reporta a duas questões diferentes, é de admitir a junção de cópias de 

dois acórdãos – um para cada questão –, extraídas do original e acompanhadas de certidão do 

respectivo trânsito em julgado. 

V - Há contradição de julgados se o acórdão fundamento, do STJ, decidiu que o acórdão da Rela-

ção padece de nulidade por omissão de pronúncia, visto não haver conhecido e decidido de 

concretas questões colocadas à sua apreciação, anteriores e condicionantes da resolução dada à 

última questão; e o acórdão recorrido conheceu da última questão suscitada sem ter apreciado 

questões anteriores condicionantes daquela, decidindo implicitamente não ter de as conhecer. 

VI - Há, igualmente, contradição de julgados se os acórdãos, recorrido e fundamento, entenderam 

diversamente sobre a relevância de análise feita supervenientemente à subscrição de uma pro-

posta de seguro como fundamento de anulação do contrato de seguro celebrado. 

 

11-12-2012 

Revista excepcional n.º 2422/10.0TVLSB.L1.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 

 Contrato de instalação de lojista 

 Fim contratual 

 Centro comercial 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A daquele diploma. 
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II - Se a Relação confirmar integral e irrestritamente decisão da 1.ª instância quanto ao(s) pedido(s) 

formulado(s) na acção, haverá dupla conforme nessa parte, mesmo que a decisão do pedido 

reconvencional não seja confirmada. 

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 ter-

mos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profis-

sional 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), con-

trovérsia, por conexão com valores socioculturais, inquietantes implicações políticas, que po-

nham em causa a eficácia do direito ou façam duvidar da sua credibilidade, quer na formula-

ção legal, quer na aplicação casuística, ou em que exista um interesse comunitário significati-

vo que ultrapassa a dimensão inter partes (art. 721.º-A, n.º 1, al. b), do CPC). 

V - Reveste relevância social – fundamentadora de revista excepcional – questão que se prende 

com a complexidade das relações existentes entre a administração dos centros comerciais e os 

lojistas neles instalados, designadamente no que tange ao objecto do contrato e ao fim a que se 

destina o correspondente espaço. 

 

14-12-2012 

Revista excepcional n.º 145/09.1TVPRT.L1.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 - 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 pa-

ra uma melhor aplicação do direito, sob pena de rejeição. 

II - Para o efeito, é insuficiente a utilização das expressões legais correspondentes. 

 

14-12-2012 

Revista excepcional n.º 7213/11.8TBOER.L1.S1 

Silva Salazar (Relator) 

Sebastião Póvoas 

Pires da Rosa  

 

 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Interesses de particular relevância social 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Direito a identidade pessoal 

 Direitos fundamentais 
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 Estabelecimento da filiação 

 

I - 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. 

II - 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, rele-

va a repercussão (em situação limite, o alarme) a larga controvérsia, por conexão com inquie-

tantes valores sócio culturais, perturbadoras implicações políticas ou outras situações que 

questionem a eficácia ou credibilidade do direito. 

III - 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. 

IV - O direito ao conhecimento da filiação é pessoalíssimo, incluindo o direito à identidade genéti-

ca, sendo irrepetível e com dimensão permissiva alcançar a “história” e identidade próprias, já 

que aquele factor genético condiciona a personalidade. 

V - Trata-se de um direito fundamental constitucionalmente consagrado como de identidade pesso-

al (artigo 26.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa) que adquire a dimensão de de-

senvolvimento da personalidade e um relevante valor social e moral. 
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 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Relevância jurídica 

 Responsabilidade bancária 

 Dano 

 Oposição de julgados 

 Uniformização de jurisprudência 

 

I - O requisito da alínea a) do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil implica a con-

trovérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, final-

mente, a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo Tribu-

nal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa aplicação do di-

reito. 

II - O dano é um requisito da responsabilidade civil conectado com o ilícito sendo o “genus” (dano 

em sentido lato) constituído pela “species” (prejuízos ou danos em sentido estrito) caracteriza-

do pela deterioração ou perda de bens jurídicos (patrimoniais ou não) da esfera jurídica do le-

sado. 

III - Se nem os fundamentos nem o segmento uniformizador de um Acórdão de Uniformização de 

Jurisprudência decidem a questão suscitada na revista excepcional não há lugar à excepção da 

alínea c), “in fine” do n.º 1 do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil. 
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 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Trânsito em julgado 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Princípio da cooperação 

 

I - Tratando-se de revista excepcional interposta em processo de insolvência, irreleva a invocação 

dos requisitos das alíneas a) e b) do artigo 721.º-A do Código de Processo Civil, já que, e ex vi 

do artigo 14.º do CIRE só a contradição de julgados torna o recurso admissível. 

II - A decisão liminar positiva do pedido de exoneração do passivo, não constitui decisão inserível 

nos n.ºs 1 e 2 do artigo 721.º do Código de Processo Civil. 

III - A instrução do requisito da parte final do artigo 14.º do Código de Insolvência e Recuperação 

de Empresas é feita com certidão integral de um Acórdão fundamento, com a respectiva nota 

de trânsito em julgado. 

IV - O tribunal que admite o recurso não tem que buscar os elementos para verificar dessa condi-

ção, ou notificar o recorrente para os juntar, a não ser que a parte alegue e justifique dificulda-

de insuperável de os obter. 
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 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Relevância jurídica 

 Contrato-promessa 

 Cláusula contratual 

 Extinção das obrigações 

 

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme absoluta: havendo confor-

midade, 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. 
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III - Reveste relevância jurídica, fundamentadora de revista excepcional, a questão de saber se a 

celebração de um contrato definitivo em cumprimento de um contrato-promessa prévio faz ex-

tinguir todas as obrigações dos promitentes que emergiam das cláusulas desse contrato-

promessa, mesmo não integradas no contrato prometido. 
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 Revista excepcional 

 Requisitos 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Oposição de julgados 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 Fotocópia 

 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 confor-

midade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a re-

vista 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 – con-

tradição de julgados –, incumbe ao recorrente indicar os aspectos de identidade que determi-

nam a contradição alegada, juntando cópia do acórdão fundamento, com o qual o acórdão re-

corrido se encontra em oposição, com certificação do respectivo trânsito em julgado, sob pena 

de rejeição. 

III - Não cumpre com o referido ónus, o recorrente que junta cópia do acórdão, invocado como 

fundamento, extraída de uma revista jurídica e sem certificação do respectivo trânsito em jul-

gado. 
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*  Sumário elaborado pelo relator 
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