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Documentoscopia – Análise Forense de Documentos

Área científico-forense; estuda a veracidade/validade                     

de Documentos, ou se estes são falsos ou contrafeitos.

Rasura Mecânica
(Observação com luz Rasante)

Alteração por Obliteração
(Observação com luz UV)

Alteração por Acréscimo de Texto 
(Observação com luz UV)



Grafotecnia – Análise Forense de Escri ta Manual

Área científico-forense; averigua se uma escrita suspeita foi ou não realizada pela 

pessoa a quem é atribuída, ou qual o autor de entre um dado grupo de indivíduos

Objeto de Estudo: Escrita Manual 
Comparação dos Hábitos Gráficos presentes na 

escrita em Causa e os presentes na Escrita Genuína

Escrita de assinatura com poucos (1) e 
abundantes (2) elementos identificativos.
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O que fazemos?

Certificado SSL

Alojamento Cloud

Soluções Websites

Migração de E-mails

Registo de Domínios

Servidores Dedicados

Servidores Virtuais



1

gmail sapo   hotmail yahoo ?
O seu email é…



Comunica com os seus

clientes por email?

2

O que pensaram disso ?



Representa a sua marca?

3

Transmite confiança?



Para                             de                  

,

”
profissionais sucesso

soluções profissionais.



Deixe de usar nomes de outras 

empresas no seu endereço de 

email
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Por apenas

O SEU NOME

9,89€/ano

A SUA EMPRESAO SEU DOMÍNIOOseu nome @ oseu email .com



COMECE HOJE A VALORIZAR

”

O SEU NEGÓCIO.



Conte connosco para migrarmos 

os seus emails
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6
Já tem website?

Presença 24h na internet?



Pode estar presente em todo o 

mundo!





Por apenas

75€/mês

WEBSITE + EMAIL

O seu website em todo o lado e 

em qualquer dispositivo!

Place your 

screenshot 

here



7
Consegue encontrar a sua 

empresa na Google?



8
Procure-nos!

Temos a solução para si



PARA PROFISSIONAIS DE SUCESSO

”

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS.



www.dot2web

info@dot2web.pt +351 223 209 206



As boas razões para estar presente neste Congresso
Confira…



CREDENCIAÇÃO
8h45 – 9H25



SESSÃO DA MANHÃ



Juiz Desembargador
LUÍS BRITO LAMEIRAS

MODERADOR



SESSÃO DE BOAS VINDAS

9H25 – 9H30



INÍCIO DOS TRABALHOS

9H30



Mestre 
PAULO PIMENTA

Intervenção

O ónus de alegação e de impugnação das partes e 
os poderes de cognição do tribunal. 



ÓNUS DE ALEGAÇÃO E DE 

IMPUGNAÇÃO DAS PARTES 

E 

PODERES DE COGNIÇÃO DO 

TRIBUNAL

Paulo PimentaLisboa – 23/2/2018
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Ónus de alegação

552º.1.d

causa de pedir 

572º.c 

excepções 

583º.1 

(552º.1.d)

causa de pedir 

reconvencional
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5º.1

factos essenciais 



Ónus de impugnação (factos essenciais)

574º.1                     

contestação

587º.1

réplica
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Poderes de cognição (5º)

Matéria de facto

- factos essenciais alegados (1)

- factos essenciais resultantes da instrução (2.b)

- factos instrumentais resultantes da instrução (2.a)

(factos notórios ou fundados em conhecimento funcional - 2.c)

Matéria de direito – iura novit curia (3) 
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Ónus de alegação – Preclusão

- há ónus de alegação de factos essenciais

- não há ónus de alegação de factos instrumentais

- não há preclusão quanto a factos (essenciais) que

sejam complementares ou concretizadores de factos

(essenciais) alegados (art. 5º.2.b)

- não há preclusão quanto a factos instrumentais (art.

5º.2.a)
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Ónus de impugnação – Factos instrumentais

- se alegados, nada obsta a que sejam

impugnados

- a eventual falta de impugnação gera simples

admissão provisória

- tais factos podem ser afastados por prova

posterior (574º.2 in fine)
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Categorias de factos

- Essenciais (5º.1/5º.2.b) – aqueles de cuja

verificação depende a procedência das

pretensões deduzidas; factos indispensáveis à

identificação, ao preenchimento e à

substanciação da situação jurídica afirmada em

juízo

- Instrumentais (5º.2.a) – aqueles que permitem

a prova indiciária dos factos essenciais; factos

base de presunção judicial
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Factos essenciais (categorias)

Nucleares

Complementares

Concretizadores
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Factos essenciais - categorias (cont.)

Nucleares: constituem o núcleo primordial da causa de pedir (ou da

excepção), desempenhando uma função individualizadora ou

identificadora, a ponto de a respectiva omissão implicar a ineptidão

da petição inicial (ou a nulidade da excepção)

Complementares: são os completadores de uma causa de pedir (ou

de uma excepção) complexa, ou seja, uma causa de pedir (ou uma

excepção) aglutinadora de diversos elementos, uns constitutivos do

seu núcleo primordial, outros complementando aquele

Concretizadores: têm por função pormenorizar ou explicitar o

quadro fáctico exposto, sendo exactamente essa pormenorização

dos factos anteriormente alegados que se torna fundamental para

a procedência da acção (ou da excepção)
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Factos essenciais - categorias (cont.)

Complementares: acrescem aos factos nucleares, preenchendo

em conjunto a fatispécie normativa geradora do efeito pretendido

com a acção ou a excepção; é da natureza do que é complementar

acrescentar algo ao que pré-existe; no caso, pré-existe o facto

nuclear

Concretizadores: pormenorizam, minuciam, explicitam ou

particularizam factos (nucleares ou complementares) já alegados;

daí resulta a plena assunção do facto nuclear ou complementar;

campo de aplicação: alegações fácticas vagas, genéricas,

imprecisas ou dúbias
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Impugnação pauliana (arts. 610º e ss. CC):

- facto essencial nuclear: aquele que respeita à

alienação geradora da diminuição da garantia

patrimonial

- factos essenciais complementares: os que

respeitam à natureza não pessoal do acto, à

determinação da data da constituição do crédito, à

determinação da data do acto impugnado; à

impossibilidade ou agravamento da impossibilidade

de obter a satisfação do crédito e à má fé do

intervenientes (sendo onerosa a alienação)
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Denúncia do arrendamento para habitação do senhorio (arts. 

1101º e 1102º do ss. CC):

- facto essencial nuclear: o que respeita à

necessidade do senhorio

- factos essenciais complementares: os relativos à

titularidade do locado (há mais de dois anos ou,

independentemente de prazo, no caso de sucessão)

e os relativos à circunstância de, há mais de um

ano, o senhorio não ter casa própria ou arrendada

que satisfaça aquela necessidade numa certa área

geográfica, em função da localização do locado
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Efectivação de responsabilidade civil extracontratual (art. 483º 

CC):

- facto essencial nuclear: o relativo à ocorrência

(facto)

- factos essenciais complementares: os relativos

ao dano resultante da ocorrência, ao nexo de

causalidade entre o facto e o dano, à ilicitude e à

culpa do lesante
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Excepção peremptória para anular negócio por 

erro sobre os motivos (art. 252º CC):

- facto essencial nuclear: o que respeita à

explicitação do erro

- facto essencial complementar: o relativo ao

reconhecimento por acordo da essencialidade do

motivo
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Factos concretizadores (exemplos)

- na impugnação pauliana:

- os factos destinados a explicitar a data da

constituição do crédito, perante a alegação

imprecisa de que o mesmo é anterior ao acto

impugnado;

- os factos destinados a dar conteúdo efectivo à

alegação de que o transmitente agiram com a

intenção de prejudicar o credor
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Factos concretizadores (exemplos)

- na denúncia do arrendamento:

- os factos destinados a explicitar a alegação

vaga de que, por razões familiares, o senhorio

carece do locado para sua habitação
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Factos concretizadores (exemplos)

- na acção de responsabilidade civil

extracontratual:

- os factos destinados a precisar o conteúdo da

alegação de que certa viatura circulava a

velocidade excessiva ou superior à legalmente

permitida

- noutro caso, os factos destinados a precisar as

afirmações ou expressões proferidas pelo réu,

alegadamente ofensivas da honra do autor
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Petição - Ineptidão - Aperfeiçoamento

Como a causa de pedir é integrada pelos factos

essenciais, uma de duas

1) ou não há substrato fáctico mínimo:

- ineptidão (186º.2.a)

- absolvição da instância (278º.1.b / 577º.b)

- indeferimento liminar (590º.1)
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Petição - Ineptidão - Aperfeiçoamento (cont.)

2) ou há substrato fáctico, mas não suficiente:

- convite ao aperfeiçoamento (590º.4)

- omissão do despacho pré-saneador gera

nulidade (195º.1)
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Alcance dos poderes do juiz quanto aos factos 

essenciais

- o juiz pergunta pelos factos no convite ao

aperfeiçoamento (fase intermédia do processo –

art. 590º.4)

- o juiz considera na sentença os factos que

resultam da instrução (fase final do processo –

art. 5º.2.b)
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Consideração dos factos essenciais resultantes da 

instrução

- natureza oficiosa (inovação do regime)

- solução legal não afronta o dispositivo

- contraditório (quanto aos factos essenciais)

- tenham tido a oportunidade de se pronunciar

54



Implicações do regime

- articulados mais escorreitos e singelos, menos

extensos e prolixos

- inexistência de estabilização fáctica na fase

intermédia do processo

(eliminou-se especificação/questionário)

(eliminou-se factos assentes/base instrutória)
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Implicações do regime (cont.)

- instrução balizada pelos limites naturais do

processo (causa de pedir e excepções

deduzidas)

- daí a figura dos temas de prova (596º.1)

- daí o âmbito da instrução (410º)
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Implicações do regime (cont.)

- daí que seja remetida para a sentença a

definição do concreto quadro fáctico dos

autos, em função de todas as provas

produzidas (607º.4)

- daí a eliminação de uma peça avulsa em que

o juiz declara os factos provados e não

provados (se não há perguntas, não há

respostas)
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Implicações do regime (cont.)

- sentença deve conter a narração (completa e

acabada; estruturada e lógica) dos factos

essenciais provados

- os factos instrumentais devem surgir no

segmento da motivação da decisão (em sede

de presunção judicial) e não na própria

decisão de facto
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Alusão aos factos instrumentais que servem de base 

a presunções legais

- o resultado da verificação de certos

pressupostos de facto é imposto por lei

- tais factos assumem foros de essencialidade

- devem ser objecto de juízo probatório

específico

- submetem-se ao regime dos factos essenciais

quanto ao ónus da alegação
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Alusão aos factos instrumentais que servem de base 

a presunções legais

Exemplos:

- art. 491º.1 do CC: juízo probatório específico

acerca da posse ou da propriedade, condição

necessária para accionar a presunção legal

- art. 1871º do CC: juízo probatório específico

sobre os factos previstos em cada alínea,

susceptíveis de accionarem a presunção legal

NOTA: a questão da causa de pedir e da sua não

alteração
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FIM 

61



Prof. Doutor
RUI PINTO

Intervenção

A compensação de créditos e a reconvenção 



DEBATE



PAUSA CAFÉ
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Prof. Doutor
LEBRE DE FREITAS

Intervenção

O despacho que fixa o objeto do litígio e os 
temas da prova: objeto e variação 



Juiz Conselheiro 
URBANO LOPES DIAS

Intervenção

Audiência prévia e despacho saneador 



Juiz Desembargador 
LUIS PIRES DE SOUSA

Intervenção

Apresentação e valoração da prova documental 
eletrónica 



APRESENTAÇÃO E VALORAÇÃO DA PROVA 
DOCUMENTAL ELETRÓNICA

Luís Filipe Pires de Sousa

Juiz Desembargador



QUADRO LEGAL:

▪ Decreto-lei nº 290-D/99, de 2 de agosto (Regime Jurídico do
Documento Eletrónico e da Assinatura Digital), com última
alteração pelo Decreto-lei nº 88/2009, de 9 de abril

▪ Diretiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
13 de dezembro de 1999, JOCE 19.1.2000

▪ Regulamento (EU) Nº 910/2014 do Parlamento e do Conselho,
de 23 de julho de 2014 (entrada em vigor em 1 de julho de
2016), relativo à identificação eletrónica e aos serviços de
confiança para as transações eletrónicas no mercado interno



Regulamento (EU) Nº 910/2014, de 23 de julho de 
2014

OBJETIVOS:

 Reforçar a confiança nas transações eletrónicas no mercado interno criando uma base comum para a
realização de interações eletrónicas em condições seguras entre os cidadãos, as empresas e as
autoridades públicas (2)

 Promoção de um mercado único digital completamente integrado, facilitando (i) a utilização
transfronteiriça dos serviços em linha, (ii) a identificação e (ii) a autenticação eletrónicas em
condições seguras (5)

 Criação das condições necessárias para o reconhecimento mútuo transfronteiriço de tecnologias
facilitadoras fundamentais, como a identificação eletrónica, os documentos eletrónicos , as
assinaturas eletrónicas e os serviços de entrega eletrónica (princípio do reconhecimento mútuo)(6) e
(14)



DOCUMENTO ELETRÓNICO:

Artigo 3º, 35), do Regulamento:
«Documento eletrónico» : qualquer conteúdo armazenado em formato eletrónico,
nomeadamente texto ou gravação sonora, visual ou audiovisual;

Artigo 46º do Regulamento
«Não podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova em processo
judicial a um documento eletrónico pelo simples facto de se apresentar em formato
eletrónico.»
▪ Documento eletrónico em sentido estrito (=gravado em linguagem binária) e documento

eletrónico em sentido amplo (= elaborado na forma definitiva por um computador, em
suporte de papel ou equivalente)

▪ Metadados (informação associada ao documento que permite saber quando foi criado e em
que computador)

▪ Log (ficheiro gerado automaticamente que permite reconstrução cronológica das operações
que ocorreram no sistema ou nos programas de aplicativos)



CÓPIAS DE DOCUMENTO ELETRÓNICO

Art. 4 do RJDEAD
«As cópias de documentos eletrónicos, sob idêntico ou diferente tipo de suporte, são válidas e eficazes

nos termos gerais de direito e têm a força probatória atribuída às cópias fotográficas pelo nº2 do
artigo 387º do Código Civil e pelo artigo 168º do CPP, se forem observados os requisitos aí previstos.»

1. Cópia analógica por extrato de um documento eletrónico (= print);

2. Cópia eletrónica de documento analógico (excluída);

3. Cópia eletrónica de documento eletrónico;

4. Duplicado eletrónico.



ASSINATURA ELETRÓNICA:

[Assinatura autógrafa: categoria absoluta; assinatura eletrónica: categoria gradativa]

Artigo 3º Regulamento 910/2014

10) «Assinatura eletrónica»: os dados em formato eletrónico que se ligam ou estão logicamente associados
a outros dados em formato eletrónico e que sejam utilizados pelo signatário para assinar [= qualquer marca
eletrónica que identifique alguém como signatário do documento];

Artigo 25º Regulamento 910/2014

1. Não podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova em processo judicial a uma
assinatura eletrónica pelo simples facto de se apresentar em formato eletrónico ou de não cumprir os
requisitos exigidos para as assinaturas eletrónicas qualificadas [PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO]
[Princípio de prova? Mera justificação?].

2. A assinatura eletrónica qualificada tem um efeito legal equivalente ao de uma assinatura manuscrita [
= Artigo 3.2. do RJDEAD].

3. As assinaturas eletrónicas qualificadas baseadas em certificados qualificados emitidos num Estado-
Membro são reconhecidas como assinatura eletrónica qualificada em todos os outros Estados-
Membros [Princípio do reconhecimento recíproco].



ASSINATURA ELETRÓNICA QUALIFICADA:

ATRIBUTOS:

i. É única para cada documento dependendo do conteúdo do
documento assinado;

ii. Assegura a conferência de integridade do documento impedindo que
o documento seja modificado ( = se o documento for modificado a
assinatura perde validade);

iii. Pressupõe a vigência do certificado qualificado da assinatura
eletrónica (Art. 28 e Anexo I do Regulamento);

iv. Não pode ser imitada nem falsificada.



ÓNUS PROBATÓRIOS
DOCUMENTO ELETRÓNICO COM ASSINATURA ELETRÓNICA QUALIFICADA

(Artigos 3.2. do RJDEAD e  25.2. do Regulamento 910/2014)
O apresentante do documento tem o ónus de:
i. juntar o documento eletrónico demonstrando a presença da assinatura 

eletrónica qualificada
ii. bem como demonstrar a identidade do titular daquela assinatura

eletrónica, sendo que esta emerge do certificado qualificado subjacente
à assinatura eletrónica qualificada.

Feita esta dupla prova, opera a presunção de proveniência do Art. 7.1.a) do
RJDEAD. Esta presunção juris tantum dispensa os mecanismos integrativos
e sucessivos de apropriação da assinatura previstos nos Arts. 374.1. e
375.1. do CC.



Ónus probatórios do presumido autor da assinatura eletrónica

Sobre o titular do dispositivo de assinatura (presumido autor da
assinatura) impende um duplo ónus probatório:

i. tem de provar que a assinatura eletrónica qualificada foi
aposta materialmente por outrem

ii. e que tal ocorreu apesar do titular ter desenvolvido uma
diligente atividade de custódia (teoria da imputação
sancionatória)

➢ Aplicação analógica dos arts. 446-449 do CPC (ónus da
prova do arguente)



SERVIÇO DE ENVIO REGISTADO ELETRÓNICO:

Artigo 43  Regulamento 910/2014

1. Não podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova em processo judicial
aos dados enviados e recebidos com recurso a um serviço de envio registado eletrónico pelo
simples facto de se apresentarem em formato eletrónico ou de não cumprirem todos os requisitos
do serviço qualificado de envio registo eletrónico [PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO].

2. Os dados enviados e recebidos com recurso a um serviço qualificado de envio registado eletrónico
beneficiam da presunção legal de integridade dos dados, do envio pelo remetente identificado e
da receção pelo destinatário identificado dos dados e da exatidão da data e hora de envio e
receção dos dados indicados pelo serviço qualificado de envio registado eletrónico.



O CORREIO ELETRÓNICO

Art. 3.5. do RJDEAD

«5- Sem prejuízo do disposto no número anterior, o valor probatório dos documentos eletrónicos aos
quais não seja aposta uma assinatura eletrónica qualificada certificada por entidade certificadora
credenciada [=prestador qualificado de serviços de confiança] é apreciado nos termos gerais de
direito.»

➢ Reenvio para o regime do art. 374 CC com as necessárias adaptações, podendo-se questionar a
proveniência do documento sem se impugnar a sua veracidade (M . Lima Rego)

➢ A inércia daquele a quem é oposto o doc. conduz à prova da sua autoria; uma impugnação onera o
apresentante com a prova da genuinidade (art. 374 CC; Pedro Lacerda)

Art. 21.1. do CAD Italiano:

«O documento informático, ao qual é aposta uma assinatura eletrónica, sob o plano probatório é
livremente valorado em juízo, tendo em conta as suas caraterísticas objetivas de qualidade,
segurança, integridade e imodificabilidade.»



VALOR PROBATÓRIO DO EMAIL DESPROVIDO DE ASSINATURA ELETRÓNICA QUALIFICADA

I - TESE DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 368 DO CC
i. O internet service provider aceita os dados de identificação do utente e

atribui-lhe um código (username) e palavra-passe(= o provider não faz
qualquer atestação pública sobre a identidade do utente)

ii. Os dados de identificação do utente, facultados ao provider, persistem
inacessíveis ao destinatário do correio eletrónico

iii. Falha a conexão lógica entre a utilização do username e a palavra-passe e o
intuito de assumir a paternidade da mensagem

iv. Não faz sentido que a "assinatura" do documento preceda a manifestação
de vontade/ciência

v. Uma caixa de correio pode ser utilizada por várias pessoas o que dificulta a
imputação do documento



II - TESE DA ASSINATURA ELETRÓNICA SIMPLES

i. O legislador prevê a assinatura eletrónica simples (Arts. 2.a) e 3.1 e 5 do RJDEAD) a
qual, por definição, está privada das funções de garantia próprias do prestador de
serviços de confiança

ii. O Artigo 25.1. do Regulamento 910/2014 veda que sejam preteridos a uma
assinatura eletrónica efeitos legais e a admissibilidade como meio de prova pelo
facto de esta não cumprir os requisitos exigidos para as assinaturas eletrónicas
qualificadas (Princípio da não discriminação) (+) Artigo 46 do Regulamento
(«Não podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova
em processo judicial a um documento eletrónico pelo simples facto de se
apresentar em formato eletrónico»)

iii. Os requisitos legalmente exigidos para a criação de uma assinatura eletrónica
simples são satisfeitos graças à biunívoca associação (i) dos dados de endereço
eletrónico do emissor e dos headers com (ii) os dados identificativos pessoais
integrados pelo username e pela palavra-passe



II - Tese da assinatura eletrónica simples (cont.)

iv. O ato de digitar o nome do emissor no fim do texto ou o
consentimento de tal indicação em virtude de programação
anterior, acrescidos do envio da mensagem para um destinatário,
integram um procedimento de formação sucessiva de assunção
da paternidade do documento, que se inicia com o
preenchimento do username e indicação da palavra-passe

v. O correio eletrónico é um documento eletrónico original e não
a reprodução mecânica de outra realidade



APRECIAÇÃO DO VALOR PROBATÓRIO DE DOCUMENTO ELETRÓNICO MUNIDO DE ASSINATURA SIMPLES

 Os parâmetros de apreciação do valor probatório do documento eletrónico munido de assinatura simples
radicam nas caraterísticas de qualidade, segurança, integridade e imodificabilidade da assinatura eletrónica

 Tais caraterísticas são ínsitas à assinatura eletrónica qualificada , constituindo pontos de referência que operam
como pautas de apreciação da consistência e confiabilidade do documento eletrónico com assinatura simples

 Cabe ao julgador aquilatar até que ponto a assinatura simples - desde o momento da sua criação até à
apresentação do documento em juízo – reveste minimamente as caraterísticas de qualidade , segurança,
integridade e imodificabilidade, graduando a sua eficácia em conformidade (=juízo gradativo; prova sobre
prova)

 Há que indagar designadamente: (i) até que ponto o subscritor teve o controlo exclusivo do dispositivo de
criação da assinatura; (ii) até que ponto a tecnologia empregue permite manipulações bem como se existem
indícios concretos (não meras suposições) de manipulações

 A inércia do imputado autor do correio eletrónico deve ser valorada como indício endoprocessual



Sob a égide da Regra 901 (b) (4) das Federal Rules of Evidence, foram proferidas 
decisões que consideraram suficientemente provada a autoria de um correio 

eletrónico desde que:

▪ O endereço eletrónico do emissor seja consistente com o de outros correios
eletrónicos remetidos anteriormente pelo mesmo emissor;

▪ O correio eletrónico contenha o nome ou diminutivo ("nickname") do recetor no
corpo da mensagem;

▪ O correio eletrónico contenha a assinatura eletrónica do emissor;
▪ O correio eletrónico verse sobre matérias que normalmente só seriam do

conhecimento do emissor;
▪ O correio eletrónico tenha sido enviado em resposta a outro correio eletrónico

anteriormente remetido ao emissor ("reply letter doctrine");
▪ Após a receção do correio eletrónico, o recetor tenha mantido uma conversa

com o emissor do correio eletrónico, sendo que o teor de tal conversa reflete o
conhecimento do conteúdo do correio eletrónico



BIBLIOGRAFIA

▪ Pedro Lacerda, “A Prova por Documentos Eletrónicos”, in CDP,
abril-junho 2016, pp. 11-28

▪ Margarida Lima Rego, “O E-mail como Título Executivo” in
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Lebre de Freiras, 1º,
Vol., pp. 1021-1043

▪ Luís Filipe Sousa, O Valor Probatório do Documento Eletrónico
no Processo Civil, Almedina, 2017, 2ª ed.



DEBATE



PAUSA DE ALMOÇO



info@debatesediscursos.pt
www.debatesediscursos.pt



info@debatesediscursos.pt
www.debatesediscursos.pt



info@debatesediscursos.pt
www.debatesediscursos.pt



SESSÃO DA TARDE



Dr. 
MANTEIGAS MARTINS

MODERADOR



Dr. 

PEDRO PINHEIRO 
TORRES 

Intervenção

Dupla conforme



DuplaConforme

HAVERÁ ALGUÉM QUE SE CONFORME?



Dupla Conforme

Definição

De  acordo com  o n º 3 do art.º 671.º do CPC aprovado pela Lei 41/2013 de 26 de junho,  
haverá dupla conforme quando um acórdão darelação

(1)confirmar,

(2)sem voto devencido

(3)sem fundamentação essencialmente diferente,  

a decisão proferida na 1.ª instância.



Dupla Conforme

Quando se verificar a existência de uma decisão com essas características – ocorrendo uma
situação de dupla conforme – não será admissível, em princípio, recurso de revista.

A admissibilidade do recurso de revista não fica, assim, apenas dependente do
preenchimento dos critérios de alçada e sucumbência como sucedia no CPC revogado pela
Lei 41/2013 de 26 de junho, na redação daquele diploma anterior ao DL303/2007 de 24 de
agosto que, com contornos diferentes, veio introduzir no processo civil este novo
constrangimento ao recurso de revista que é adupla conforme.



Dupla Conforme

Perante uma situação de dupla conforme ao recorrente restará  

Conformar-se…

Interpor recurso de revista se se tratar de uma situação em que o recurso é sempre
admissível, nos termos do nº2 do artigo 629º do CPC

Interpor recurso de revista excecional, nos termos do artigo 672º doCPC.



Dupla Conforme

De acordo com o nº 1 do artigo 672º do CPCserá, excecionalmente e apesar da existência
de dupla conforme, admitido recurso de revista do acórdão da relação que se encontre
nassituações descritas:

a)quando esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,

b) quando relevem interesses de particular relevância socialou,

c)quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em
julgado, proferido por qualquer Relação ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio
da mesma legislação e sobre amesma questão fundamental de direito.

(Neste último caso, ressalva-se sempre a hipótese de já ter sido proferido acórdão de
uniformização de jurisprudência com ele conforme, caso em que retoma aplicação a regra
da inadmissibilidade do recurso).



Dupla Conforme
Não obstante manter o constrangimento ao recurso de revista que a dupla conforme
configura, o legislador de 2013 introduziu uma significativa alteração na sua definição
legal ao admitir a relevância da fundamentação de um acórdão, autonomizando-a como
critério de verificação da existência de dupla conforme o que, até então nãosucedia.

Evidencia esta situação a simples leitura do nº 3 do artigo 721º do CPC na redação  
aprovada pelo DL  303/2007 de 24 de agosto, nos termosdo qual não é admitida revista  
do acórdão da Relaçãoque

(1) confirme,

(2) sem voto de vencido e ainda que por diferentefundamento,

a decisão proferida na 1.ª instância.



Dupla Conforme

A  definição legal  de  dupla  conforme,  enquanto constrangimento  à  faculdade  de  recorrer, parece
pressupor a existência, no mesmo processo, de duas decisões coincidentes, nos termos e
fundamentação, revelando, assim, que dois tribunais se pronunciaram do mesmo modo e pelas  
mesmas razões, sobre a mesma questão sob apreciação.

Esta  situação  de  (quase)  absoluta  coincidência  entre duas decisões  justificaria, de  certo modo, a
desnecessidade  de, sobre a  mesma questão, ser chamado a  pronunciar-se um terceiro tribunal que,
obviamente, seria o STJ, deixando-o, assim, mais livre para tarefas de desenvolvimento do Direito,  
materializadas na prolação de acórdãos uniformizadores de jurisprudência.

Aintrodução da previsão de que, para se estar perante uma situação de dupla conforme, as decisões
em confronto não poderiam ser suportadas em fundamentação essencialmente diferente – que não
pode deixar de considerar-se uma alteração positiva – porque feita em termos necessariamente
genéricos não poderia deixar de ser densificada pela jurisprudência, o que se tem revelado uma
tarefa não isenta dedificuldades.



Dupla Conforme
Das dificuldades por que vêm passando os tribunais na procura de uma definição desse requisito  
legal de verificação de inexistência de dupla conforme, é bem reveladora a seguintedecisão:

-Só pode, pois, considerar-se estarmos perante uma fundamentação essencialmente diferente
quando ambas as instâncias divergirem, de modo substancial, no enquadramento jurídico da
questão, mostrando-se o mesmo decisivo para a solução final: ou seja, se o acórdão da Relação
assentar num enquadramento normativo absolutamente distinto daquele que foi ponderado na
sentença de 1.ª instância. Ou, dito ainda de outro modo: quando o acórdão se estribe
definitivamente num enquadramento jurídico perfeitamente diverso e radicalmente diferenciado
do perfilhado na 1.ª instância.

30-04-2015 - Revista n.º 1583/08.2TCSNT.L1.S1 - 2.ª Secção - Serra Baptista(Relator)

* - Fernando Bento - João Trindade

(Se fosse fácil, não seriam necessárias tantas “explicações”



Dupla Conforme
Poderá, no entanto, afirmar-se que, sem prejuízo de iniciativas (legítimas, aliás!) das
partes em suscitar diferentes interpretações quanto à existência deste requisito, se
observa um consenso mínimo quanto aos termos em que afundamentação será

advérbio “essencialmente” sobre as eventuais diferenças (porventura menores
essencialmente diferente, verificando-se que, claramente, se tem privilegiado o

e
irrelevantes, porque não essenciais) podendo afirmar-se que não bastará haver
diferenças na fundamentação das decisões em confronto para que se esteja perante a
inexistência de dupla conforme, sendo necessário que estas diferenças de
fundamentação constituam o suporte da nova decisão que, não obstante confirmadora
da primeira, não constituirá, então “dupla conforme.



Dupla Conforme
Traduz o elemento fundamental definidor da essencialidade da diferença na fundamentação  
diversa, o sumário do seguinte acórdão que, parcialmente, setranscreve:

I – “Para que se esteja perante uma fundamentação essencialmente diferente é necessário que  
as instâncias divirjam essencialmente no iter jurídico conducente à mesma decisão.“

21-01-2016 - Incidente n.º 5838/11.0TBMAI.P1.S1 - 7.ª Secção -Távora Victor  

(Relator) - Silva Gonçalves - Fernanda Isabel Pereira



Dupla Conforme
Parece que o assunto estará resolvido…

Ou talvez não, como indicia o acórdão cujo sumário, na parte interessante,
se  transcreve

“Há dupla conformidade de decisões, obstativa da admissibilidade do recurso de revista,
se em ambas as instâncias, a decisão consistiu no decretamento da resolução do
contrato em causa, com fundamento na alteração anormal das circunstâncias que
enquadraram a respetiva celebração, sendo irrelevante, nesta perspetiva, o iter jurídico  
percorrido em cada caso.”

19-04-2016 - Revista n.º 540/11.6TVLSB.L2.S1-6.ª Secção - Fernandes do Vale  

(Relator) - Ana Paula Boularot - Pinto deAlmeida

(Afinal, em queficamos?)



Dupla Conforme
Uma coisa é, pelo menos, certa (por enquanto): a fundamentação objeto de apreciação
nesta sede será, exclusivamente, a fundamentação jurídica, sendo irrelevante qualquer
alteração da decisão da matéria de facto pela relação para impedir a ocorrência de
dupla conforme se a fundamentação jurídica da decisão se mantiver sem alterações
essenciais apesar da alteração da matéria de facto.

É certo, no entanto, que a alteração da matéria de facto pode suscitar a alteração da
fundamentação jurídica que, ainda que seja confirmada a decisão recorrida, impedirá a
dupla conforme.



Dupla Conforme
Também  não  haverá  dupla conforme – apesar  de  ter ocorrido uma  decisão  de confirmação da
decisão recorrida- quando esteja em causa, no recurso de revista, a apreciação do
(in)cumprimento do ónus  imposto  pelo  artigo 640º, nº 1  do CPC    na  impugnação  da  decisãoda
matéria de  facto, por se  tratar de  matéria nova,  necessariamente  não  apreciada  na  decisão da
primeira instância.

Nesse sentido, decidiu o STJ

-” Não obstante ocorrer dupla conforme (otribunal da Relação confirmou o sentenciado em 1.ª
instância), a revista para o STJ é admissível, uma vez que sobre a concreta questão do
incumprimento pelos apelantes do ónus específico fixado no art. 640.º, n.º 1, do NCPC (2013), só
existe a decisão da Relação, não se perfilando, portanto, quanto a esse ponto, a dupla
conformidade, que pressupõe duas apreciações sucessivas da mesma questão de direito em que a  
última é confirmatória daprimeira.”

14-07-2016 - Revista n.º 111/12.0TBAVV.G1.S1 - 7.ª Secção - António Joaquim Piçarra (Relator) -
Fernanda Isabel Pereira - Olindo Geraldes



Dupla Conforme
A dupla conforme pode abranger a totalidade do decidido – não havendo, nessa hipótese, em  
princípio, recurso de revista-,

mas, também pode ser parcial, quando afete apenas um segmento de decisão recorrida, sendo,
então, admissível  recurso de revista quanto aos  segmentos  não afetados pela dupla conforme,
desde que, em relação a estes, se verifiquem os pressupostos de sucumbência (pressupondo-se  
a existência de alçada)

Neste sentido, entre outras decisões doSTJ

II – “Nos casos  em que a parte dispositiva da decisão  contenha segmentos  decisórios distintos e
autónomos, o conceito de dupla conforme terá de se  aferir separadamente relativamente a cada
um deles”.

26-06-2014 - Revista n.º 70/10.3T2AVR.C1.S1 - 7.ª Secção - Granja daFonseca  

(Relator) - Silva Gonçalves - Fernanda Isabel



Dupla Conforme
Sendo expectável que a verificação do requisito relativo à fundamentação das decisões
(recorrida e proferida no recurso!) suscitasse discussão e pluralidade de opiniões no seio da
Jurisprudência – o que se considera natural, e até saudável, atento o caráter genérico do
enunciado legal – já não seria de esperar que, relativamente aos outros dois requisitos de
verificação da dupla conforme, severificasse existir alguma controvérsia, assumindo-se que

Se uma decisão da Relação alterasse os termos da decisão da primeira instância – hipótese em
que, manda a correção linguística, não se estará perante uma confirmação exigida pelo preceito
legal sob apreciação –

E se, na decisão da Relação, ainda que confirmando a decisão recorrida, se verificasse existir um
voto devencido,

Se estaria perante uma decisão não configurável como dupla conforme, admitindo-se, assim, o
recurso de revista, semser pela via excecional.

Mas…será mesmoassim?



Dupla Conforme
Paradoxalmente, os tribunais assim não o têm entendido.

Desde logo no que respeita às decisões que, não confirmando a decisão recorrida,
beneficiam o recorrente, tornando, desde modo, inadmissível a interposição de recurso
de revista por não poder verificar-se um tratamento mais favorável do recorrente que
se viu beneficiado pelo recurso em relação àquele que não viu a decisão da primeira
instância alterada…

E eu (com humildade confesso) que pensava que a dupla conforme assentava,
essencialmente, na circunstância de dois tribunais terem, no âmbito do mesmo
processo, julgado a ação exatamente da mesma forma, ou seja, sendo a decisão da
primeira instância, confirmada pela decisão da Relação, desse modo “certificando” o
acerto da primeira e tornando desnecessária nova pronúncia…

Muito enganado estava,afinal…



Dupla Conforme

proferidas pelo STJ, cujo sumárioVejam-se, apenas e entre muitas, as decisões
seguidamente se transcreve na parte relevante

“Verifica-se a dupla conforme – obstativa do recurso de revista – quando, estando em
causa obrigações pecuniárias, o acórdão da Relação confirma parcialmente a sentença
da 1.ª instância, alterando adecisão em sentido mais favorável aorecorrente.”

29-01-2014 - Incidente n.º 6147/09.0TVLSB.L1.S1-A - 6.ª Secção - João Camilo  

(Relator) - Fonseca Ramos - Fernandes do Vale



Dupla Conforme
Ou, de modo ainda mais surpreendente:

“O facto de a decisão de 1.ª instância ser absolutória e a da Relação ser condenatória,
não impede que ocorra a dupla conforme, impedindo o autor de interpor recurso de
revista, na medida em que, do conjunto das duas decisões, se retire o máximo que lhe
pode ser arbitrado.“

06-02-2014 - Revista n.º 291/11.1TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção - Bettencourt de Faria  

(Relator) *  - Pereira da Silva -João Bernardo



Dupla Conforme
A lógica subjacente a estas decisões surge bem evidenciada em alguns acórdãos, de que aquele
cujo sumário setranscreve infra constitui um bomexemplo

- A dupla conforme aludida no art. 671.º, n.º 3, do NCPC (2013), verifica-se, além do mais, nos
casos em que, na Relação, o recorrente foi condenado no pagamento de uma quantia inferior
àquela que foi fixada em 1.ª instância, por esse valor já estar, de um ponto de vista de um
incontornável critério de coerência lógico-jurídica, compreendido no montante primeiramente
fixado e por tal constituir uma pronúncia em sentido mais favorável, não se justificando que se
vede o recurso quando a decisão da Relação confirme inteiramente a sentença e se permita o
mesmo quando o recorrente obtém, em 2.ªinstância, uma decisão mais favorável.”

30-09-2014 - Reclamação n.º 2098/11.7TBPBL.C1-A.S1 - 6.ª Secção - Pintode  

Almeida (Relator) - Nuno Cameira - SousaLeite

(Confesso,mais uma vez,que para mim fazia todo o sentido…)



Dupla Conforme
Será de considerar, no entanto, natural, que este conceito “plástico” de confirmação
não mereça, quanto aos seus termos, consenso no seio do próprio STJJ,sendo exemplo
dessa falta de consenso, asdecisões cujos sumários seguidamente se transcrevem:

I - Não obstante os valores atribuídos pela 1.ª instância (€ 17 500) e Relação (€ 28 500)
não coincidirem quantitativamente entre si, o facto é que a Relação efectuou uma
confirmação para mais dos valores pelos quais o recorrido havia sido condenado, razão
pela qual – resultando beneficiado o recorrente – se verifica a dupla conforme
impeditiva de actividade recursiva.(…)

11-09-2014 - Revista n.º 106/08.8TBPVL.G1.S1 - 2.ª Secção- JoãoTrindade (Relator)

- Tavaresde Paiva- Abrantes Geraldes



Dupla Conforme
E, em sentido contrário,

- Com  a Lei n.º 41/2013, de 24-08, passou a exigir-se para a verificação da dupla conforme, além
da  coincidência  de  decisões  nas  instâncias,  sem  voto de  vencido  na  Relação,  a convergência
essencial  na  respectiva  fundamentação,  afastando a  dupla conformidade a existência  de uma
fundamentação essencialmentediferente.

- A dupla conformidade das decisões exige uma coincidência de juízo normativo evalorativo.

- Quando os montantes de quantificação da indemnização se afastam de uma maneiratão
violenta, quanto a que ocorre nos autos (€ 7000, na 1.ª instância, e € 15 000, na Relação), não se
pode afirmar uma coincidência do juízonormativo.

11-09-2014 - Revista n.º 3281/10.8TBLLE.E1.S1 - 7.ª Secção - Pires da Rosa(Relator)

- Fernanda Isabel Pereira (vencida) - Maria dos PrazeresBeleza



Dupla Conforme
Éclaro que estas decisões vieram colocar uma nova questão que passapor, num mesmo
processo, perante um acórdão da relação prolatado naqueles termos, se poder estar
perante uma situação de dupla conforme relativamente ao recorrente (que se viu
beneficiado) e de admissibilidade de recurso relativamente ao recorrido (que, afinal, se
viu prejudicado pela decisão da relação), gerando uma situação atentatória da
igualdade daspartes.

Compreensivelmente preocupado com esta situação de injustificada desigualdade, o
Senhor Professor Miguel Teixeira de Sousa preconizou a admissibilidade, nestas
circunstâncias, de recurso subordinado por parte do recorrente parcialmente
“vencedor”, por aplicação analógica do nº 5 do artigo 633º do CPC.



Dupla Conforme
Também esta posição, no entanto, não viria a reunir consenso jurisprudencial,  

decidindo o STJ pela admissibilidade desse recursosubordinado

I - Se o recurso independente for admissível, também o será o recurso subordinado –
ainda que relativamente a este se verifique uma dupla conformidade entre a decisão da
primeira instância e a da Relação –, sendo de acolher a aplicação analógica do n.º 5 do
art. 682.º do NCPC(2013), preconizada pelo ilustre processualista que é Miguel Teixeira
de Sousa.

18-06-2014 - Revista n.º 4189/09.5TBOER.L1.S1 - 2.ª Secção - Álvaro Rodrigues  

(Relator) *  - Fernando Bento -João Trindade



Dupla Conforme
E, em sentido inverso, pela suainadmissibilidade

“Verificando-se os pressupostos de admissibilidade do recurso relativamente a uma
parte e não relativamente à outra, o quadro de diversidade substancial de posições
admite, sem violação do princípio da igualdade, o deferimento num caso e o
indeferimento no outro.

- O artigo 633.º, n.º 5, do NCPC – que impõe a admissão do recurso subordinado,
independentemente da sucumbência, se o principal for admissível –, sendo uma norma
excecional, não comporta interpretação analógica (art. 11.º do CC). “

09-07-2015 - Incidente n.º 17/11.0TVPRT.P1.S1 - 2.ª Secção - João Bernardo (Relator) -
Oliveira Vasconcelos - Fernando Bento -



Dupla Conforme
Somos, assim, forçados a concluir que o verbo “confirmar” quando analisado pelos
tribunais superiores no âmbito da verificação de situação de dupla conformidade, não é
suscetível de interpretação literal.

E em matéria de “voto de vencido-”? Será suficiente a sua existência, como parece
sugerir o legislador?

Parece que não, ou pelo menos, nem todos os “votos de vencido”, exigindo certa
jurisprudência que o voto de vencido evidencie um percurso argumentativo
substancialmente diferente do sentido da maioria que prolatou o acórdão para que
possa “evitar” aocorrência de dupla conforme…



Dupla Conforme
Veja-se a título deexemplo:

-” A declaração de voto, de um juiz desembargador adjunto, constante do acórdão recorrido,
“Embora concorde com o julgamento da matéria de facto, não subscrevo o enquadramento
teórico restritivo que lhe foi dado, por considerar que a Relação julga de novo”, não deixa de
manifestar inequivocamente a concordância com o julgamento da matéria de facto e não é de
molde a deixar qualquer dúvida sobrea unanimidade do julgado.

- Existindo total sobreposição das decisões das instâncias, ou seja, dupla conformidade das
mesmas, sem que exista, designadamente, divergência, por vencimento, atingindo os
fundamentos do julgado ou da decisão, o recurso de revista está vedado, por força do disposto
no art. 671.º, n.º 3, doNCPC(2013).”

13-11-2014 - Revista n.º 1483/11.9TBVIS.P1.S1 - 1.ª Secção - Alves Velho (Relator) - Paulo Sá -
GarciaCalejo



Dupla Conforme

Será, assim, necessário ao recorrente ter especial cuidado quando pretende impugnar
uma decisão da relação que considere não reunir os pressupostos para ser considerada
proferida em “dupla conformidade”, devendo, quando entender que a fundamentação
das decisões em crise, foi essencialmente diferente, evidenciá-lo perante o tribunal que
apreciará a admissibilidade do recurso de revista interposto (em primeira análise o
próprio tribunal que a proferiu (o tribunal de relação) e, em segunda análise, o tribunal
ao qual o recurso é dirigido, seja por reclamação apresentada na sequência da não
admissão do recurso pelo tribunal da relação, seja no exercício das prerrogativas
conferidas pelo nº 5 do artigo 641ºdo CPC.



Dupla Conforme

Recorde-se que desta apreciação decorre a (in)admissibilidade de recurso de revista na
sua veste ordinária, não se seguindo a um indeferimento do recurso qualquer
apreciação sobre a viabilidade do recurso de revista excecional, a não ser que o
recorrente o suscite subsidiariamente nas suas alegações para a hipótese de o seu
recurso não ser admitido por existência de duplaconforme.



Dupla Conforme
Este ónus a cargo do recorrente – e a sequência dos atos de apreciação das questões  
suscitadas

- foi bem definido ´pelo STJ como evidencia a decisão cujo sumário setranscreve:

-”  Sendo  o recurso de revista interposto, em primeira linha, com base na nãoverificação
de  dupla conforme  por alegada  fundamentação  essencialmente  diferente, nos termos
do n.º 3 do art. 671.º do NCPC (2013), e, subsidiariamente, com fundamento especial
radicado em contradição entre o acórdão recorrido e  um acórdão do STJ,  no domínio de
uma outra questão essencial para a decisão recorrida, ao abrigo da al. c) do n.º 1 doart.
672.º do mesmo Código, impor-se-á ajuizar, prioritariamente, sobre a questão da
admissibilidade em sede geral de dupla conforme.”

15-04-2015 - Revista n.º 849/09.9TJVNF.P1.S1 - 2.ª Secção - Tomé Gomes (Relator) *

- Bettencourt de Faria - João Bernardo -



Dupla Conforme

Respondendo à questão colocada no início, creio  
poder dizer

“Dupla conforme: NÃO HÁ QUEM SE CONFORME”



Dupla Conforme
Emjeito de “post scriptum” fica a seguintereflexão

Perante a diversidade e complexidade das questões que têm sido suscitadas, não será
de ponderar a criação de uma espécie de “reclamação excecional” a submeter a uma
formação de Senhores Conselheiros para apreciar as reclamações das decisões de não
admissão de recurso de revista por existência de dupla conforme?

Espero que esta apresentação tenha constituído um modesto contributo para essa
reflexão



Dupla Conforme

MUITOOBRIGADO

Pedro Pinheiro Torres
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INVERSÃO DO CONTENCIOSO 

QUESTÕES PRÁTICAS

II CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL

P’ Márcia Passos

Advogada
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Pedido de Inversão do Contencioso: 
Limites e Consequências – Questões Práticas

▪ Procedimento cautelar – ação principal na pendência daquele;

▪ Procedimento cautelar como incidente da ação principal;

▪ Providência cautelar decretada em medida diferente da requerida.
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Pedido de Inversão do Contencioso: 
Limites e Consequências

Procedimento cautelar – ação principal na pendência daquele

▪ Desistência do pedido de inversão do contencioso – opção por apresentação da 

ação principal;

Ou

▪ Inadmissibilidade da ação principal por litispendência.
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Pedido de Inversão do Contencioso: 
Limites e Consequências

Procedimento cautelar como incidente da ação principal

▪ Situação que não está prevista no CPC – se com inversão do contencioso;

▪ Ponderação sobre o alargamento da sua aplicação;

▪ Ação principal – procedimento cautelar como incidente – decretada a providência

e se deferida a inversão do contencioso – inutilidade da ação principal.
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Pedido de Inversão do Contencioso: 
Limites e Consequências

Providência cautelar decretada em medida diferente da requerida

▪ Deve o Juiz deferir a inversão do contencioso quando a providência que decreta é

em medida diferente da requerida?

▪ Inversão do contencioso parcial?
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Apreciação Crítica da Inversão do Contencioso

▪ Oportunidade da figura;

▪ Necessidade da ação de impugnação do direito acautelado pelo requerido;

▪ Consequências da ação de impugnação.
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Oportunidade da figura

▪ Evitar ações judiciais inúteis;

▪ Providência cautelar com aptidão para resolver definitivamente o litígio – depende 

sempre do Requerente;

▪ Momento do pedido do Requerente – poderia ajudar a encontrar uma solução 

diferente.
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Necessidade da Ação de Impugnação do Direito 
Acautelado pelo Requerido

• Procedimento cautelar com contraditório prévio e com contraditório subsequente;

• “I - Na oposição em procedimento cautelar não se trata, de facultar ao mesmo

tribunal a reapreciação da decisão, a partir dos mesmos elementos, mas de

conferir a possibilidade de revisão da convicção anteriormente formada, através

de novos elementos de prova ou de novos factos com que o tribunal não pôde

contar.

II - O ónus da prova dos factos que haveriam de ser discutidos no incidente da

oposição não impende sobre a Requerente.”;

• Ac JTRP00038246.
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Consequências da Ação de Impugnação

▪ Dispensa de apresentação da ação principal – possibilidade de apresentação da 

ação principal;

▪ Transferência do ónus de propor a ação principal;

▪ Terceira forma de reação do Requerido:

• se a ação for julgada improcedente: consolidação da medida provisória em definitiva;

• se a ação for julgada procedente: sem efeito a consolidação da medida provisória em 

definitiva.
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Recurso da Decisão de Inversão do Contencioso

▪ Decisão de deferimento – decisão recorrível com o recurso da decisão sobre a

providência requerida (logo, decretada);

▪ Decisão de indeferimento – irrecorrível segundo artigo 370.º CPC

• não pode ser modificada em sede de recurso.
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Recurso da Decisão de Inversão do Contencioso

Hipótese a considerar – hipótese de exceção?

Deferimento da inversão em procedimento cautelar com contraditório subsequente

ao decretamento da providência – recurso como possível reação à decisão que

decretou a providência e deferiu a inversão do contencioso caso esta revogue tal

deferimento
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INVERSÃO DO CONTENCIOSO 
QUESTÕES PRÁTICAS

Obrigada pela vossa atenção!

Márcia Passos

marcia.passos@pra.pt
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Intervenção

A suspensão de deliberações sociais



Suspensão de deliberações sociais

Pedro Caetano Nunes



Sumário

• Fumus boni iuris

– Pessoas coletivas

– Órgãos deliberativos

– Legitimidade substantiva

– Vícios (Excurso: BJR)

• Periculum in mora

– Dano

– “Deliberações já executadas”

• Tramitação – citação

• Inversão do contencioso



Fumus boni iuris: Pessoas coletivas

• Artigo 380/1 CPC: “Se alguma associação ou sociedade, seja qual for a sua espécie,
tomar deliberações contrárias à lei, aos estatutos ou ao contrato, qualquer sócio
pode requerer, no prazo de 10 dias, que a execução dessas deliberações seja
suspensa, justificando a qualidade de sócio e mostrando que essa execução pode
causar dano apreciável.”

• Artigo 383 CPC: condomínio

• Outras pessoas coletivas ou organizações (fundações, cooperativas, ACE,
AEIE, comissões especiais…)

• Artigo 20 CRP (direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva em tempo
útil, logo direito à tutela cautelar)



Fumus boni iuris: Órgão deliberativo

• Assembleia-geral ou também outros órgãos?

– Órgãos externos (ex: obrigacionistas)

– Órgão de administração. Artigo 412 CSC e a insuficiência
da impugnabilidade indireta

• Artigo 412.º/1 CSC – “O próprio conselho ou a assembleia geral
pode declarar a nulidade ou anular deliberações do conselho
viciadas, a requerimento de qualquer administrador, do conselho
fiscal ou de qualquer accionista com direito de voto, dentro do
prazo de um ano a partir do conhecimento da irregularidade, mas
não depois de decorridos três anos a contar da data da
deliberação.”

– Órgãos de controlo

• Artigo 20 CRP (direito à tutela cautelar)



Fumus boni iuris: Legitimidade substantiva

• Artigo 380/1 CPC: “Se alguma associação ou sociedade, seja
qual for a sua espécie, tomar deliberações contrárias à lei, aos
estatutos ou ao contrato, qualquer sócio pode requerer, no
prazo de 10 dias, que a execução dessas deliberações seja
suspensa, justificando a qualidade de sócio e mostrando que
essa execução pode causar dano apreciável.”

• Cônjuge do sócio (artigo 8/3 CSC)

• Membros dos órgãos de controlo (artigo 59/1 CSC)

• Membros do próprio órgão de administração ou
controlo

• Obrigacionistas



Fumus boni iuris: Vícios (Excurso: BJR)

• Anulabilidade

• Nulidade

• Ineficácia strictu sensu

• Inexistência (aparência de deliberação)

• Deliberações do órgão de administração e business
judgment rule (artigo 72/2, por maioria de razão)

• Origem norte-americana

• Proteção da iniciativa empresarial e desenvolvimento
económico



Periculum in mora: Dano

• Artigo 380/1 CPC: “Se alguma associação ou sociedade, seja
qual for a sua espécie, tomar deliberações contrárias à lei, aos
estatutos ou ao contrato, qualquer sócio pode requerer, no
prazo de 10 dias, que a execução dessas deliberações seja
suspensa, justificando a qualidade de sócio e mostrando que
essa execução pode causar dano apreciável.”

• Dano na sociedade ou dano no sócio…

• Artigo 381/2 CPC: “Ainda que a deliberação seja contrária à
lei, aos estatutos ou ao contrato, o juiz pode deixar de
suspendê-la, desde que o prejuízo resultante da suspensão
seja superior ao que pode derivar da execução.”

• Princípio da proporcionalidade



Periculum in mora: “Deliberações já 
executadas”

• Tese da inadmissibilidade de suspensão de
deliberações já executadas

• Deliberações com efeitos jurídicos imediatos – ex:
destituição e nomeação de gerentes; aumento de
capital –, mas com execução prática duradoura

• Periculum in mora: danos decorrentes da execução
prática

• Artigo 20 CRP (direito à tutela cautelar)



Tramitação – citação

• Artigo 381/3 CPC: “A partir da citação, e enquanto não for julgado em 1.ª instância o
pedido de suspensão, não é lícito à associação ou sociedade executar a deliberação
impugnada.”

• Efeito automático da citação. Decorrente da lei. Rectius, direito
potestativo do requerente. Sem decisão jurisdicional

• Conformidade com artigo 20 CRP?

• Licitude vs validade (normas de conduta vs normas de poder): proibição
dirigida aos órgãos vs suspensão



Inversão do contencioso

• Efeito de transferência do ónus de propositura da ação principal

• Efeito de consolidação “como composição definitiva do litígio” – caso
julgado?

• Ato jurisdicional como ato performativo (que produz efeitos conformes
ao seu significado) – suspensão vs anulação, declaração de nulidade,
declaração de ineficácia ou declaração de inexistência
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Juiz de Direito 
VIRGÍNIO DA COSTA RIBEIRO

Intervenção

Efeitos da penhora sobre a disposição e oneração
de bens penhorados e sobre os créditos de
terceiro



EFEITOS DA PENHORA SOBRE A

DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE BENS

PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS

DE TERCEIROS

II CONGRESSO NACIONAL DE PROCESSO CIVIL

Virgínio da Costa Ribeiro

23 de fevereiro de 2018
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

No artigo 817º, CC, estabelece-se, como principio geral,

que o credor tem o direito de exigir judicialmente o

cumprimento da obrigação e de executar o património do

devedor.

(Este normativo tem tradução adjetiva no artigo 735º, nº

1, CPC).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

ARTIGO 818º CC 

(Execução de bens de terceiro)

O direito de execução pode incidir sobre bens de
terceiro, quando estejam vinculados à garantia do
crédito, ou quando sejam objeto de ato praticado em
prejuízo do credor, que este haja procedentemente
impugnado.

(Este normativo tem tradução adjetiva no artigo 735º,
nº 2, CPC).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

1º Os bens de terceiro só poderão ser penhorados se o mesmo também
for demandado como executado (cfr. artigos 54º, nº 2 e 735º, nº 2,
CPC).

2º Sendo o terceiro demandado logo no requerimento executivo
inicial, deverá o exequente alegar os factos tendentes à execução da
garantia.

3º Se a intervenção do terceiro for requerida em momento
subsequente (designadamente por a sentença de impugnação
pauliana ter sido proferida depois de instaurada a execução), poderá
ter lugar por uma de duas vias:

a) Habilitação do aquirente ou cessionário (artigo 356º, CPC);

b) Intervenção principal provocada ( artigo 316º, nº 1, CPC).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RC 12/09/2017 (Jaime Carlos Ferreira)

I – (…)

II – (…)

III – (…) deve entender que o artº 54º, nº 2 do
nCPC não é apenas aplicável a terceiros
garantes de dívidas, mas relativamente a
terceiros como tal considerados para efeitos de
registo.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RC 02/12/2014 (Fonte Ramos)

(…)

3. Ainda que a hipoteca voluntária constituída em

garantia de empréstimo para a construção de edifício

anterior à constituição da propriedade horizontal e

registo da aquisição das frações autónomas, pretendendo

o exequente fazer valer essa garantia, sempre a execução

deverá seguir contra os adquirentes das frações.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Prosseguindo…

A questão que agora se nos coloca, consiste em saber o

que sucede se os bens penhorados forem alienados ou

onerados sem o consentimento do respetivo credor.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

ARTIGO 819º CC 

(Disposição ou oneração dos bens penhorados)

Sem prejuízo das regras do registo, são inoponíveis em

relação à execução os atos de disposição, oneração ou

arrendamento dos bens penhorados.

Redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 38/2003, de 08/03. Redação anterior: “Sem

prejuízo das regras do registo, são ineficazes em relação ao exequente os atos de

disposição ou oneração dos bens penhorados”.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ainda que a norma o não refira expressamente, também

tem vindo a ser entendido que a referida inoponibilidade

será extensiva à alienação ou oneração dos bens

hipotecados em garantia do pagamento da dívida

exequenda ou dos créditos reclamados.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Do exposto resulta que:

a) O titular dos bens penhorados ou hipotecados não
está impedido de os alienar ou onerar;

b) Se os alienar ou onerar, esses atos são inoponíveis
à execução (e não somente em relação ao exequente);

c) Podendo nessa execução ser praticados todos os
atos tendentes à sua venda;

d) E sem necessidade de essa inoponibilidade ser
declarada pelo tribunal.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

O artigo 819º, CC, começa por ressalvar as regras

do registo, pelo que se impõe atender ao que

resulta do disposto no Código do Registo Predial.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

CÓDIGO DO REGISTO PREDIAL (DL 224/84, de 06/07)

Artigo 5.º

(Oponibilidade a terceiros) 

1 - Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra

terceiros depois da data do respetivo registo.

2 (…)

3 (…)
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

CONCEÇÃO AMPLA

Terceiros para efeitos de registo são não só aqueles

que adquiram do mesmo alienante direitos

incompatíveis mas também aqueles cujos direitos,

adquiridos ao abrigo da lei, tenham esse alienante

como sujeito passivo, ainda que ele não haja

intervindo nos atos jurídicos (penhora, arresto,

hipoteca, judicial, etc.) de que tais direitos resultam.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

CONCEÇÃO RESTRITA

Terceiros para efeitos de registo são apenas as pessoas

que, relativamente a determinado ato de alienação,

adquirem do mesmo autor ou transmitente direitos total

ou parcialmente incompatíveis, considerando-se apenas a

hipótese da dupla alienação do mesmo direito real.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

AUJ nº 15/97, DR I-A, nº 152, de 04/07/1997

“Terceiros, para efeitos de registo predial, são
todos os que, tendo obtido registo de um direito
sobre determinado prédio, veriam esse direito
ser arredado por qualquer facto jurídico anterior
não registado ou registado posteriormente”.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

AUJ nº 3/99, DR I-A, nº 159, de 10/07/1999

“Terceiros, para efeitos do disposto no artigo 5º do
Código do Registo Predial, são os adquirentes, de boa
fé, de um mesmo transmitente comum, de direitos
incompatíveis, sobre a mesma coisa”.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Código do Registo Predial (DL 533/99, de 11/12)

Artigo 5º

Oponibilidade a terceiros

1 - Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra
terceiros depois da data do respetivo registo.

2 (…)

3 (…)

4 - Terceiros, para efeitos de registo, são aqueles que
tenham adquirido de um autor comum direitos
incompatíveis entre si.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Tendo sido adotada a conceção restrita, num primeiro momento,

importa considerar se a alienação ou oneração é anterior ou posterior

ao registo da penhora ou hipoteca constituída a favor do exequente ou

credor reclamante:

a) Se for anterior, caso o ato tenha sido registado também em

momento anterior ao registo da penhora ou hipoteca, o mesmo deverá

prevalecer, sendo oponível à execução (portanto, ao exequente ou

credor reclamante);

b) Sendo posterior, quer tenha sido ou não registada, essa alienação ou

oneração é inoponível à execução.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Os problemas surgem quando a alienação ou
oneração, sendo anterior ao registo da penhora ou
hipoteca, não foi levada ao registo.

Neste caso, impõe-se considerar:

1º Se a prática desse ato resultou da vontade do
executado, por força do disposto no artigo 5º, nº 4,
CRP, será inoponível à execução;

2º Se decorreu de causa alheia à vontade do
executado, será oponível à execução, devendo, por
isso, prevalecer.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Analisaremos, em seguida, o modo como a jurisprudência tem tratado
cada uma dessas questões, por referência:

1. DOAÇÃO DOS BENS HIPOTECADOS

2. CONTRATO PROMESSA DE VENDA COM EFICÁCIA REAL

3. CONTRATO PROMESSA DE VENDA SEM EFICÁCIA REAL

4. BENS ARRESTADOS

5. PARTILHA REALIZADA EM INVENTÁRIO

6. PARA CAUÇÃO EM PROCESSO EXECUTIVO

7. ARRENDAMENTO

8.DIREITO DE RETENÇÃO

e

No final, será feita uma breve análise da

9. PENHORA DE CRÉDITOS
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

1. A DOAÇÃO DOS BENS HIPOTECADOS 
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RC 19/02/2008 (Gregório Jesus)

I (…)

II – Entre nós os actos existem fora do registo, sendo o efeito deste
simplesmente declarativo, não conferindo quaisquer direitos a não
ser excepcionalmente.

III (…)

IV (…) ocorrendo conflito entre uma aquisição anterior não levada
ao registo e um direito derivado de uma diligência judicial posterior
registado, aquela obsta à eficácia desta última, prevalecendo sobre
ela.

V – No caso de uma doação de imóvel (…), o momento da aquisição
ou da transferência do direito de propriedade é o da celebração da
escritura que o formaliza (…).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE BENS 

PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 30/06/2011 (Maria dos Prazeres Beleza)

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Tendo sido constituída pelo doador, após a doação, a
hipoteca voluntária registada prevalece sobre a
doação, anterior, não registada, incidente sobre o
imóvel doado.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 11/07/2013 (Fonseca Ramos)

Se os executados são declarados insolventes na

pendência de acção de impugnação pauliana movida pelo

exequente (…), os bens alienados, objecto da acção de

impugnação pauliana julgada procedente, devem,

excepcionalmente, regressar ao património do devedor,

para, integrando a massa insolvente, responderem

perante os credores da insolvência.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

2. O CONTRATO PROMESSA DE VENDA

COM EFICÁCIA REAL REGISTADA

ANTES DA REALIZAÇÃO DA PENHORA
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RC de 16/04/2013 (Teles Pereira)

I – A celebração de um contrato-promessa com eficácia real

validamente constituída e registada confere ao promitente comprador a

faculdade de adquirir o bem objecto da promessa, designadamente

desencadeando essa aquisição sem o concurso do promitente vendedor

e contra os actos de disposição do bem por este realizados.

II - Através da ação de execução especifica prevista no artigo 830º, CC.

III – No quadro de uma execução instaurada contra o promitente

vendedor, na qual tenha sido penhorado o bem por este prometido

vender (…) o direito de aquisição do bem pelo promitente comprador,

atua através da venda direta, ao mesmo promitente, nas condições

fixadas no contrato (…)
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RP de 26/06/2017 (Manuel Domingos Fernandes)

.
V (…) quando o promitente comprador tenha já instaurado
a execução específica a venda judicial que venha a ter lugar
na execução, sendo-o em momento em que ainda não se
mostra definitivamente decidida aquela ação, terá de ser
suspensa.

VI - Todavia, o promitente comprador não está impedido de
outorgar escritura pública com o promitente vendedor
referente à compra e venda prometida fora do quadro da
execução (…) outra solução não restará que não seja o
levantamento da penhora e consequente cancelamento do
respetivo registo (…).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

3. CONTRATO PROMESSA SEM

EFICÁCIA REAL COM REGISTO

PROVISÓRIO DE AQUISIÇÃO
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RP de 06/10/2014 (Manuel Domingos Fernandes)

Sem eficácia real do contrato-promessa de compra e venda de

imóveis apenas resultam direitos obrigacionais (…)

Esta consequência não pode ser afastada pelo facto de o artigo

6,º, nº 3 do Código do Registo Predial atribuir ao registo

definitivo a prioridade que tinha como provisório.

Daí que o simples registo provisório de aquisição com base em

contrato-promessa não possa ter o efeito de fazer retroagir a

aquisição da propriedade à do registo provisório (…).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RL 08/03/2016 (Isabel Fonseca)

1.Não tendo o contrato promessa eficácia real, o registo
(provisório) de aquisição a favor do promitente-comprador
vincula os contraentes, pondo o promitente-comprador a
coberto de eventuais futuros atos de disposição ou oneração da
coisa praticados pelo promitente-vendedor antes da outorga do
contrato prometido.

2.No entanto, e não obstante a regra de prioridade enunciada
no art. 6º do Código do Registo Predial, esse registo provisório
de aquisição é inoponível a terceiro titular de direito
incompatível incidindo sobre a mesma coisa, que o adquiriu e
registou posteriormente àquele registo e antes da sua
conversão em definitivo por força da celebração do contrato
prometido.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

4. DISPOSIÇÃO OU ONERAÇÃO

DOS BENS ARRESTADOS
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 06/02/2003 (Santos Bernardino)

1. (…)

2. (…)

3. O preceito [art. 5º. nº 4 CRP] tem a natureza de norma
interpretativa.

4. (…)

5. Ocorrendo conflito entre uma aquisição por compra e
venda anterior não levada ao registo e um arresto posterior
registado, aquela obsta à eficácia deste último,
prevalecendo sobre ele.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RC 10/03/2009 (Artur Dias)

II – O arresto não convertido em penhora é uma mera providência cautelar, não
constituindo garantia real para efeito de reclamação de crédito em processo
executivo e não concedendo qualquer preferência para efeitos de graduação ou
pagamento do crédito.

III – Convertido o arresto em penhora, os efeitos desta retroagem à data do
primeiro, tudo se passando como se a penhora tivesse ocorrido na data do arresto
(…).

IV – Para efeitos de prioridade no pagamento, no confronto com outros credores,
aquele cuja penhora tenha sido precedida de arresto fica em vantagem (…) a
qualquer outro que não tenha garantia real anterior (…).

V – Enquanto o sujeito activo de penhora registada deve ser citado e pode logo
reclamar o seu crédito, o beneficiário de arresto ainda não convertido em
penhora, não dispondo de título executivo, só pode lançar mão da faculdade
concedida pelo artº 869º do CPC.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RL 11/02/2010 (Esagüy Martins)

I – O titular do registo provisório de aquisição não pode
opor a terceiros o direito que adquirir por efeito do futuro
contrato, a partir do registo provisório e enquanto este
não caducar (…).

II – O arresto registado após o registo provisório de
aquisição fundado em contrato-promessa de compra e
venda do mesmo bem, é oponível ao promitente-
comprador titular de tal registo provisório.

III – Não pode operar a execução específica de contrato-
promessa de alienação de imóvel – a que não foi
atribuída eficácia real – se sobre aquele recaiu arresto,
devidamente registado.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 28/04/2009 (Hélder Roque)

Se, na ocasião, em que ocorre o registo do arresto,
posteriormente convertido em penhora, (…) o prédio
penhorado pertencia ao património comum indiviso do
casal, por ainda não haver sido adjudicado, por sentença
proferida no inventário para separação de meações, a
alienação operada, em consequência desta, não goza de
primazia em relação ao registo da penhora já efectuado,
porquanto, em princípio, só os direitos reais com registo
anterior ao de qualquer arresto, penhora ou garantia
prevalecem sobre a execução.

193



EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RP 21/11/2016 (Carlos Querido)

I - O arresto constitui uma penhora antecipada, exercendo uma

função meramente instrumental relativamente ao processo de

execução, sendo ineficazes em relação ao credor (arrestante) os atos

de disposição dos bens arrestados, nos termos do art.º 622.º do CC.

II - Provando-se que o arresto a favor do autor foi registado em data

anterior àquela em que a sociedade insolvente adquiriu os bens, tal

aquisição é ineficaz e inoponível relativamente ao credor arrestante,

sendo os bens onerados insuscetíveis de apreensão a favor da massa

insolvente.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 21/03/017 (José Rainho)

II - Tendo os bens arrestados sido transmitidos pelo seu dono a
terceiro, este recebeu-os onerados com o arresto, podendo o
arrestante fazer-se pagar na competente execução à custa deles.

III - Tendo o terceiro adquirente dos bens arrestados sido
entretanto declarado insolvente, tais bens não integram (pelo
menos imediatamente) a massa insolvente, sem prejuízo de o
remanescente (após a venda judicial) poder vir a reverter para a
massa (o que de certa forma equivale a uma espécie de apreensão
mediata).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 04/11/2004 (Neves Ribeiro)

1. Tendo sido penhorado um bem, anteriormente
arrestado, o credor arrestante, com registo anterior à
penhora, tem direito a reclamar o seu crédito na
execução destinada à venda executiva do bem
penhorado.

2. O que não pode é sobrestar à venda, com
fundamento no arresto.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

5. AQUISIÇÃO DE DIREITO PENHORADO

EM SEDE DE PARTILHA REALIZADA EM

INVENTÁRIO
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RP 17/12/2014 (José Amaral)

(…)

III - Sendo penhorado, em execução movida por um credor
contra o ex-cônjuge, um imóvel que integrou o património
comum do casal mas que, na partilha subsequente ao divórcio,
foi adjudicado à embargante sua ex-esposa, apesar do registo
daquela penhora ser anterior ao da aquisição, prevalece esta.

IV - Embargante e exequente não são terceiros para efeitos do
artº 5º, do Código de Registo Predial.

(…)
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RP 29/01/2015 (José Amaral)

I - O exercício e efectivação, pelo herdeiro, do seu direito e acção à
herança indivisa, promovendo a respetiva partilha e obtendo nesta o
preenchimento da sua quota (ideal) mediante a atribuição do direito
(real) sobre bens daquela, ainda que em compropriedade, é um ato
de disposição, ou pelo menos de modificação, que contende com os
direitos dos credores no processo executivo, à ordem do qual aquele
se encontrava penhorado, nos termos do artº 862º, do CPC.

II - Por isso, tendo tal partilha sido acordada e realizada – à revelia
daquele processo e do exequente –, por todos os co-herdeiros, já
depois de notificados da penhora e advertidos dos seus efeitos, ela é
ineficaz em relação àqueles, por força do artº 819º, do Código Civil.

IV - Em consequência, a execução pode e deve prosseguir, como se
partilha não tivesse havido, sobre o direito penhorado, ato este não
sujeito a registo predial.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

6. A ONERAÇÃO PARA EFEITO DE

CAUÇÃO EM PROCESSO EXECUTIVO
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RE 28/09/2017 (Francisco Matos)

Não é de julgar idónea a caução oferecida ao

exequente, mediante hipoteca de bens já

penhorados, com vista à suspensão da execução,

por supor uma oneração de bens inoponível à

execução.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

7. O ARRENDAMENTO DOS BENS

PENHORADOS OU HIPOTECADOS
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RC 14/03/2006 (Jaime Ferreira)

I – Com a realização de uma penhora sobre um imóvel ficam transferidos
para o tribunal os poderes de gozo que integram o direito do executado sobre
esse bem, com a correspondente transferência de posse para o depositário e
a ineficácia relativa dos actos dispositivos ou de oneração do direito
subsequentes, os quais, a sucederem, são ineficazes em relação à execução .

II – Embora tais actos não sejam actos nulos, mas apenas relativamente
ineficazes, eles conduzem à caducidade do direito do terceiro que tiver
contratado com o executado, em caso de na execução ocorrer a transmissão
do direito do executado, nos termos do artº 819º do C. Civ..

V – Devem ser considerados como caducados os contratos de arrendamento
e de subarrendamento de imóvel que sejam contratados depois do registo de
hipoteca sobre esse bem, em caso de venda judicial em acção executiva
instaurada pelo titular desse tipo de garantia real .
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ 31/10/2006 (Urbano Dias)

À luz do art. 824º do CC, o contrato de arrendamento é

considerado como um verdadeiro ónus em relação ao

prédio.

Daí que, vendido o prédio em sede executiva, o contrato

de arrendamento celebrado depois da constituição de

hipoteca e da penhora caduque automaticamente.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RG 14/05/2009 (António Sobrinho)

O artº 824º, nº 2 do Código Civil, abrange o direito de
arrendamento, nomeadamente nos casos em que o
arrendamento foi constituído em data posterior à do
registo da hipoteca, mesmo que o momento dessa
constituição seja anterior à do registo da penhora.

205



EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RL 30/03/2017 (Luis Correia de Mendonça)

O arrendatário de um arrendamento de
duração limitada tem direito de preferência na
compra e venda judicial do locado.

Qualquer situação locatícia constituída após a
penhora é inoponível à execução, caducando
automaticamente após a venda executiva.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

8. O DIREITO DE RETENÇÃO
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Artigo 755.º CC 
(Casos especiais)

1 - Gozam ainda do direito de retenção:

(…)
f) O beneficiário da promessa de transmissão ou
constituição de direito real que obteve a tradição
da coisa a que se refere o contrato prometido,
sobre essa coisa, pelo crédito resultante do não
cumprimento imputável à outra parte, nos temos
do artigo 442.º
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Artigo 759.º CC 
(Retenção de coisas imóveis) 

1. Recaindo o direito de retenção sobre coisa imóvel, o
respetivo titular, enquanto não entregar a coisa retida, tem a
faculdade de a executar, nos mesmos termos em que o pode
fazer o credor hipotecário, e de ser pago com preferência aos
demais credores do devedor.

2. O direito de retenção prevalece neste caso sobre a hipoteca,
ainda que esta tenha sido registada anteriormente.

3. Até à entrega da coisa são aplicáveis, quanto aos direitos e
obrigações do titular da retenção, as regras do penhor, com as
necessárias adaptações.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ de 11/11/2003 (Quirino Soares)

1. À tradição material que acompanha o contrato-promessa de compra e
venda não corresponde, em regra, a transmissão da posse
correspondente ao direito de propriedade, porque a causa daquele acto
translativo, que é o contrato-promessa e a convenção acessória (…)

2. Mas, aquela traditio pode envolver a transmissão da posse, como nos
casos excecionais em que já se encontra paga a totalidade do preço ou
em que as partes têm o deliberado e concertado propósito de não
realizar a escritura pública.

3. Fora destas circunstâncias, a intenção do beneficiário de uma tal
traditio só tem possibilidades de influir no animus da detenção a partir
do momento em que se exteriorize numa atitude de oposição face ao
transmitente, por uma das formas previstas no artº1265º, CC (inversão
do título da posse).
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ de 04/12/2007 (Fonseca Ramos)

I) - O direito de retenção, como direito real de garantia, é invocável

pelo promitente-comprador que obteve a traditio, visando a garantia

do crédito pelo dobro do sinal prestado, em caso de incumprimento

definitivo do contrato pelo promitente-vendedor.

III) - Em regra, o promitente-comprador que obteve a traditio,

apenas frui um direito de gozo, autorizado pelo promitente-vendedor

e por tolerância deste – é, nesta perspetiva, um detentor precário .

V) - O direito de retenção não é incompatível com a penhora ou

apreensão judicial do imóvel, porque o seu titular encontra amparo

para o seu direito de crédito, no esquema da acção executiva.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ de 12/03/2015 (Lopes do Rego)

1. O contrato promessa de compra e venda, embora acompanhado de
tradição da coisa prometida vender, mas sem que se mostre
integralmente pago o preço devido pela transação, não é, em regra,
suscetível de transmitir a posse ao promitente comprador que,
normalmente, não se verificando circunstâncias excecionais, adquire
o corpus possessório, mas não o animus possidendi, ficando numa
situação de mero detentor.

2. A posse em nome próprio do promitente comprador pode, porém,
resultar de superveniente inversão do título da posse, a qual
pressupõe a sua efectivação por oposição à contraparte, levada ao
conhecimento desta, em termos de poder razoavelmente inferir-se
uma oposição séria ao seu direito de propriedade.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

AUJ nº 4/2014 - D.R. n.º 95, I Série de 19/05/2014

«No âmbito da graduação de créditos em insolvência

o consumidor promitente-comprador em contrato,

ainda que com eficácia meramente obrigacional com

traditio, devidamente sinalizado, que não obteve o

cumprimento do negócio por parte do administrador

da insolvência, goza do direito de retenção nos

termos do estatuído no artigo 755º nº 1 alínea f) do

Código Civil.»
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ de 09/07/2014 (Nuno Cameira)

II - O promitente-comprador que, beneficiando da
tradição do imóvel, viu recusado, pelo administrador da
insolvência, o cumprimento do contrato-promessa de
compra e venda, nos termos do art.102.º do CIRE, tem
um crédito sobre a massa insolvente correspondente ao
sinal em dobro.

III - A norma do art. 759.º, n.º 2, do CC, quando
interpretada no sentido de que o direito de retenção
prevalece sobre a hipoteca anteriormente constituída e
registada, não padece de inconstitucionalidade material.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ de 16/02/2016 (Maria Clara Sottomayor)

I – A traditio é um pressuposto indispensável do
direito de retenção e que se configura como o poder de
facto sobre a coisa que o promitente-vendedor conferiu
ao promitente-comprador, ou seja, como um conjunto
de atos materiais ou simbólicos demonstrativos do
controlo sobre a coisa.

II – Segundo o AUJ n.º 4/2014, a qualidade de
consumidor refere-se ao utilizador final dos imóveis,
que faz destes um uso próprio, ao qual é alheio o
escopo de revenda, mas não implica que o prédio seja
urbano e se destine a habitação permanente do
promitente-comprador.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. STJ de 29/07/2016 (Júlio Gomes)

IV - A aplicação do art. 755.º, n.º 1, al. f), do CC, não depende de o
promitente-comprador ser ou não um consumidor e a circunstância
de o legislador se referir à tutela dos consumidores no preâmbulo do
diploma que consagrou o direito de retenção não é decisiva e não
justifica uma interpretação restritiva, já que o legislador pode ter
tomado a parte pelo todo e ter-se limitado a referir uma das
situações socialmente mais relevantes.

V - Qualquer situação de detenção pelo promitente-comprador,
mesmo que este não seja consumidor, pode, pela sua frequência e
importância ao nível da consciência social, servir de fundamento
para o direito de retenção.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Ac. RP de 28/03/2017 (Rodrigues Pires)

I - O Acórdão de Uniformização de Jurisprudência nº 4/2014
tornou a qualidade de consumidor elemento constitutivo
essencial do direito de retenção previsto no art. 755º, nº 1,
al. f) do Cód. Civil nas situações de insolvência do
promitente-vendedor.

III - O AUJ nº 4/2014 não incluiu o conceito de consumidor
no seu segmento uniformizador, devendo considerar-se
excluído deste conceito apenas aquele que adquire o bem no
exercício da sua atividade profissional de comerciante de
imóveis.
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EFEITOS DA PENHORA SOBRE A DISPOSIÇÃO E ONERAÇÃO DE 

BENS PENHORADOS E SOBRE OS CRÉDITOS DE TERCEIROS 

Artigo 824.º CC 
(Venda em execução) 

1. A venda em execução transfere para o adquirente os direitos
do executado sobre a coisa vendida.

2. Os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia que
os onerarem, bem como dos demais direitos reais que não
tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou
garantia, com exceção dos que, constituídos em data anterior,
produzam efeitos em relação a terceiros independentemente
de registo.

3. Os direitos de terceiro que caducarem nos termos do
número anterior transferem-se para o produto da venda dos
respetivos bens.
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Artigo 788.º CPC 
Reclamação dos créditos 

1 - Só o credor que goze de garantia real sobre os bens
penhorados pode reclamar, pelo produto destes, o
pagamento dos respetivos créditos.

2 - A reclamação tem por base um título exequível e é
deduzida no prazo de 15 dias, a contar da citação do
reclamante.

3 - Os titulares de direitos reais de garantia que não
tenham sido citados podem reclamar espontaneamente
o seu crédito até à transmissão dos bens penhorados.

(…)
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Artigo 792.º CPC 
Direito do credor que tiver ação pendente ou a propor contra o executado

1 - O credor que não esteja munido de título exequível pode requerer,
dentro do prazo facultado para a reclamação de créditos, que a graduação
dos créditos, relativamente aos bens abrangidos pela sua garantia, aguarde
a obtenção do título em falta.

2 - Recebido o requerimento referido no número anterior, a secretaria
notifica o executado para, no prazo de 10 dias, se pronunciar sobre a
existência do crédito invocado.

3 - Se o executado reconhecer a existência do crédito, considera-se formado o
título executivo e reclamado o crédito nos termos do requerimento do credor,
sem prejuízo da sua impugnação pelo exequente e restantes credores; o
mesmo sucede quando o executado nada diga e não esteja pendente ação
declarativa para a respetiva apreciação.

4 - Quando o executado negue a existência do crédito, o credor obtém na
ação própria sentença exequível, reclamando seguidamente o crédito na
execução.
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Artigo 792.º CPC 
Direito do credor que tiver ação pendente ou a propor contra o executado

5 - O exequente e os credores interessados são réus na ação, provocando o requerente a sua
intervenção principal, nos termos dos artigos 316.º e seguintes, quando a ação esteja
pendente à data do requerimento.

6 - O requerimento não obsta à venda ou adjudicação dos bens, nem à verificação dos
créditos reclamados, mas o requerente é admitido a exercer no processo os mesmos direitos
que competem ao credor cuja reclamação tenha sido admitida.

7 - Os efeitos do requerimento caducam se:

a) Dentro de 20 dias a contar da notificação de que o executado negou a existência do
crédito, não for apresentada certidão comprovativa da pendência da ação;

b) O exequente provar que não se observou o disposto no n.º 5, que a ação foi julgada
improcedente ou que esteve parada durante 30 dias, por negligência do autor, depois do
requerimento a que este artigo se refere;

c) Dentro de 15 dias a contar do trânsito em julgado da decisão, dela não for apresentada
certidão.
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9. A PENHORA DE CRÉDITOS
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ARTIGO 820º CC

(Penhora de créditos)

Sendo penhorado algum crédito do devedor, a

extinção dele por causa dependente da vontade

do executado ou do seu devedor, verificada depois

da penhora, é igualmente inoponível em relação

ao exequente.
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Artigo 773.º CPC 
Penhora de créditos

1 - A penhora de créditos consiste na notificação ao devedor, feita
com as formalidades da citação pessoal e sujeita ao regime desta, de
que o crédito fica à ordem do agente de execução.

2 (…)

3 (…)

4 - Se o devedor nada disser, entende-se que ele reconhece a
existência da obrigação, nos termos da indicação do crédito à
penhora.

5 (…)

6 (…)

7 (…) 224
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Artigo 777.º CPC 
Depósito ou entrega da prestação devida

1 (…)

2 (…)

3 - Não sendo cumprida a obrigação, pode o exequente ou o adquirente
exigir, nos próprios autos da execução, a prestação, servindo de título
executivo a declaração de reconhecimento do devedor, a notificação
efetuada e a falta de declaração ou o título de aquisição do crédito.

4 - Verificando-se, em oposição à execução, no caso do n.º 4 do artigo
773.º, que o crédito não existia, o devedor responde pelos danos causados,
nos termos gerais, liquidando-se a sua responsabilidade na própria
oposição, quando o exequente faça valer na contestação o direito à
indemnização.

5 (…)
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O devedor poderá declarar:

a) Que o crédito não existe (se existiu, a razão da
sua extinção, que deverá ser anterior à data da
penhora);

b) A existência de um crédito do executado, mas de
valor diferente do indicado;

c) Que o crédito existe, mas não está vencido,
indicando a data do seu vencimento.
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Se o devedor nada disser e não proceder ao

depósito do crédito (à ordem do AE ou da

Secretaria), poderá o exequente ou o adquirente

requerer o prosseguimento da execução contra o

mesmo (artigo 777º, nº 3, CPC ).
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a) Introduzindo no processo um novo requerimento
executivo em modelo oficialmente aprovado,
acompanhado dos documentos que constituem o
título executivo;

b) Pagando a correspondente taxa de justiça;

c) Se o crédito tiver valor superior ao dobro da
alçada da 1ª Instância (atualmente € 10.000,00), a
execução seguirá a forma ordinária (cfr. artigo 550º,
nº 2, alínea d), a contrario, CPC) e, por isso, estará
sujeita a despacho liminar e a citação prévia.
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Se a execução ainda estiver na fase introdutória,

a execução inicial e a cumulada seguirão a forma

ordinária e, neste caso, também o primitivo

executado deverá ser previamente citado (cfr.

709º, nº 5, CPC ).
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O devedor/executado, uma vez citado, poderá
deduzir oposição no prazo de 20 dias, sendo-lhe
permitido ilidir a presunção decorrente do seu
silêncio anterior, alegando que o crédito não existia
ou não existia nos termos indicados à penhora
(artigo 777º, nº 4).

Neste caso, poderá o exequente na respetiva
contestação, ainda que a título subsidiário, liquidar
os prejuízos que a conduta do devedor lhe causou ao
remeter-se ao silêncio, podendo o devedor responder
no prazo de 10 dias.
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Ac. RP 08/03/2016 (Anabela Dias da Silva)

A responsabilidade do terceiro devedor há de ser
sempre limitada à medida do valor da sua
obrigação, relativamente ao primitivo executado
e não relativa à divida do primitivo executado
perante o exequente.
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Ac. RL 16/01/2014 (Maria de Deus Correia)

I- Numa execução baseada num título executivo constituído nos
termos do n.º 3 do art. 860.º do CPC [atual art.º 777.º n.º 3],
nomeadamente a partir da notificação da penhora do crédito e da
falta de declaração do devedor, nessa notificação é essencial que o
Exequente identifique suficientemente o crédito para que o devedor
possa facilmente cumprir as obrigações para que si decorrem do art.º
856.º n.º2 [atual 773.º n.º2].

II-Para que a identificação do crédito se considere suficiente, basta
que seja identificado o credor e o montante máximo do crédito que
será o valor da quantia exequenda na execução principal.
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Ac. RP 20/02/2017 (Miguel Baldaia de Morais

A compensação pela cessação do contrato de

trabalho do executado assume natureza de

prestação destinada a assegurar a sua

subsistência, sendo, pois, subsumível a previsão

do artigo 738º, nº 1 in fine do Código de Processo

Civil.
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Ac. RL 06/06/2012 (Leopoldo Soares)

Não se afigura possível, o pedido de cumprimento de carta
rogatória para penhora de bens no estrangeiro, em especial,
imóveis, ou em todos os casos em que para a coerção, ou
desapossamento dos bens, seja necessário um ato de execução
material, tal como também sucede na penhora de um crédito,
por razões ligadas à soberania territorial dos Estados.

NB – Esta afirmação mantém-se atual, apesar do
Regulamento (EU) 655/2014, uma vez que, muito embora a
decisão de arresto possa ser proferida num Estado-Membro
diferente, os atos materiais de apreensão continuam a ser da
competência do “Estado-Membro da execução” (cfr. artigos 4º,
nº 12 e 23º, nº 1), que corresponde ao Estado-Membro onde
está sedeada a conta bancária arrestada.
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MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO QUE ME

DISPENSARAM.

Virgínio da Costa Ribeiro

23 de fevereiro de 2018
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Virgínio da Costa Ribeiro

23 de fevereiro de 2018
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Intervenção

Alterações introduzidas pela Lei n.º 13/2016, de
23/5, no Código de Procedimento e de Processo
Tributário e na Lei Geral

Tributária e as suas repercussões no concurso de
credores", no caso de venda executiva de imóvel
destinado a habitação própria e permanente na
execução fiscal
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VENDA EM LEILÃO 

ELECTRÓNICO

Nos termos do art.º 837.º do CPC, a venda de bens
penhorados é feita preferencialmente em leilão electrónico, excepto
os que devam ser vendidos em mercados regulamentados e por
venda direta.

Regulamentação:

● Portaria 282/2013, de 29 de agosto

● Regras de funcionamento da plataforma www.e-leiloes.pt

(Despacho Ministra Justiça nº 12624/2015 - D. R. 2.ª série- N.º 219, 9 de novembro de 2015)

http://www.e-leiloes.pt/
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TERMOS DA VENDA EM LEILÃO ELECTRÓNICO

DE BENS PENHORADOS
(Portaria 282/2013)

Noção - A modalidade de venda em plataforma eletrónica acessível na Internet, concebida
especificamente concebida para licitação dos bens em venda em execuções (art.º 20.º)

Regras gerais (art.º 21.º)

1 - A OSAE disponibiliza em www.e-leiloes.pt, a consulta dos anúncios de venda de bens
através de leilão eletrónico bem como as regras do sistema;

2 – Acesso restrito a utilizadores registados no e-leiloes, estando permanente e
publicamente visível em cada leilão o preço base dos bens em venda, o valor da última
oferta e o valor de venda efetiva dos bens leiloados;

3 - Só podem efetuar licitações os utilizadores registados;

4- O registo, assegura a identificação dos utilizadores da plataforma;

5 - A cada utilizador são fornecidas credenciais de acesso (nome de utilizador/password);

Duração do leilão (art.º 22.º) - O dia e hora de abertura e termo de cada leilão é estabelecido 
pela OSAE divulgado no e-leilões, com pelo menos, com cinco dias de antecedência;

Resultado do leilão (art.º 23.º) - O resultado do leilão é disponibilizado em www.e-leiloes.pt

http://www.e-leiloes.pt/
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REGRAS  DE FUNCIONAMENTO DA 

PLATAFORMA

• Artigo 1.º Âmbito

• Artigo 2.º Definições

• Artigo 3.º Acesso à plataforma

• Artigo 4.º Colocação em leilão

• Artigo 5.º Cancelamento, suspensão do leilão e rectificações

• Artigo 6.º Publicidade do leilão

• Artigo 7.º Apresentação de proposta

• Artigo 8.º Conclusão do leilão

• Artigo 9.º Repetição de leilão por indisponibilidade da plataforma

• Artigo 10.º Princípio geral de informação aos utentes

• Artigo 11.º Agente de execução que certifica o leilão

• Artigo 12.º Taxas

• Artigo 13.º Exercício de direitos por terceiros

• Artigo 14.º Proteção de dados e sigilo

• Artigo 15.º Auditoria

• Artigo 16.º Leilão eletrónico em resultado de requerimento de adjudicação

• Artigo 17.º Utilização da plataforma no âmbito de outros processos

• ANEXO I - Aviso para a primeira licitação
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TAXAS

Artigo 12.º - Regras de Funcionamento da Plataforma

• Pela colocação em em leilão eletrónico é devida uma taxa que é fixada em
função do valor base do bem ou do lote de bens vendidos em conjunto,
a que acresce IVA à taxa legal:

– Com valor base igual ou inferior a 500,00 €: 2,50 €;

– Com valor base superior a 500,00 € e inferior a 1000,00 €: 5,00 €;

– Com valor base superior a 1000,00 € e inferior a 10 000,00 €: 15,00 €;

– Com valor base superior a 10 000,00 € e inferior a 50 000,00 €: 20,00 €;

– Com valor base superior a 50 000,00 €: 40,00 €.

• O valor devido pela colocação em leilão é pago antecipadamente pela
entidade que, nos termos da lei, é responsável pelo pagamento dos
honorários ao agente de execução, não sendo publicitado o leilão enquanto
não se tiver comprovado o pagamento.
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Valor base: (art.º 812º/3 Cpc)

- O maior dos   valores: 

patrimonial c/ avaliação inferior a 6        

anos ou valor de mercado;

Valor abertura: 50%

Valor mínimo: 85% (art.º 816/2 Cpc)
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Os interessados podem
aceder a inúmera
informação relacionada com
o bem, incluindo, por
exemplo, no caso dos
imóveis, a caderneta predial
e o registo.
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Qualquer cidadão por si ou
em representação de outrem
(pessoas singular ou coletiva)
pode aceder à plataforma
gratuitamente, utilizando a
autenticação do cartão do
cidadão ou chave móvel
digital.
É fácil e rápido licitar.
A plataforma apresenta
automaticamente o valor
mínimo da licitação (1%
sobre a proposta anterior)
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São inúmeros os casos em
que há mais de 100
licitações sobre o mesmo
bem.
Neste caso o valor do bem
foi incrementado 270%.
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TERMINADO O LEILÃO
• É disponibilizada certidão ao A.E./utente da maior proposta

– Consta: descrição do bem; valor da maior proposta; identificação proponente 
ou do seu representante;

• Com a certidão, notificar as partes

– Considerar: Eventuais titulares conhecidos de direito de preferência 
(coproprietário, arrendatário, etc);

• Decisão

– Notificar: exequente; executados; credores; titulares do direito de preferência 
para o exercício do seu direito?; proponente (depósito e cumprimento das 
obrigações fiscais)

• Título de transmissão

- Emitido pelo Agente de Execução;

• Possíveis “Incidentes” após leilão;

– O proponente da maior oferta não deposita o preço

– Executado paga a dívida, celebra acordo; Exequente desiste da execução;

– Exercício de direito de preferência ou remissão;

– Insolvência do executado;
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Números reportados a 03.02.2018

• 10.000 acessos / dia

• 100.000 páginas visualizadas / dia

• 7.000 utilizadores 

• 40.000 licitações

• 2.500.000 acessos

• 9.000 leilões lançados

• 6.700 leilões terminados

• 3.413 bens licitados > ao mínimo

• 449.000.000 Euros de valor
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Obrigado pela vossa atenção.

Fernando Rodrigues

Agente de Execução

email: 2604@solicitador.net

Tlm  919 711 818
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