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SUBSIDIOS PARA 0 ESTUDO DO DIREITO PROCESSUAL 
RECURSORIO NA AREA JUDICIAL 

COM ESPECIAL ENFASE NO PROCESSO CIVIL 

J.O. Cardona Ferreira1 

SUMARIO: 0 Direito Processual Recurs6rio, mormente o Civil, necessita de uma 
verdadeira simplifica<;ao, nao de simples aperfei<;oamentos. 0 monismo recurs6rio 
e a base de uma reforma. A recorribilidade e o acesso ao S.T.J. sao temas incon

tornaveis. 

I.INTRODUC::AO 

1.1. No momento em que este texto e escrito, esta em marcha urn debate 
publico, acerca da reforma do sistema de recursos judiciais, algo redutoramente 
centrado nas areas civel e penal, decorrente ate ao fim de 2005, corn sess6es 
de trabalho em varias Universidades e que, tanto quanto sabemos, tiveram a 
seguinte programa<;ao inicial, todas em 2005: 

- 17 de Maio: Universidade Nova de Lisboa; 
- 07 de Julho: Universidade do Minho; 
- 22 de Setembro: Universidade do Porto; 
- 21 de Outubro2

: Universidade de Coimbra; 
- 15 de Dezembro: Universidade de Lisboa. 

A estas Universidades, juntou-se, em boa hora, a Universidade Lusiada de 
Lisboa, corn urn col6quio marcado para 22 de Novembro. 

Corn estes apontamentos, pretendi dar urn contributo para a pondera<;ao 
da referida tematica. Consequentemente, este texto serviu-me de guiao na 
interven<;ao que tive na sessao de debate na Universidade Lusfada de Lisboa. 

1 Professor Convidado da Universidade Lusiada de Lisboa, Juiz Conselheiro Ex-Presidente do 
Supremo Tribunal de Justi~a, Presidente do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. 

2 Esta data acabou por ser alterada para outra posterior. 
3 Embora ja nao esteja Juiz 
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Mas, quer por forma<;iio, quer por deformar;iio funcional, este meu texto 
nao tern a dimensao cientifica que os audit6rios mereceriam. Corn efeito, natural 
e que, dedicado a Judicatura durante dezenas de anos, sendo ainda, essencial
mente, Juiz3, me tenha habituado a sentir, a pensar, a decidir, os casos concretos, 
e a procurar uma linguagem directa que nao s6 contivesse fundamenta<;ao 
mas, mais do que isso, a tornasse, tanto quanto possivel, simples, clara, acessivel 
a todos, sem grandes divaga<;6es. 

E e assim que continua a dedicar-me e a escrever sobre Justi<;a e Direito, 
mesmo quando abordo quest6es mais dificeis ou menos claras. 

I.2. 0 que eu possa dizer, sobre Direito Recurs6rio, sera, na linha que 
referi, quase esquematico. 

N a circunstancia, mais ainda do que por for<;a do modo habitual de escre
ver, acontece que, conforme ja reflecti, estes apontamentos nao sao mais do 
que isso e, destinando-se, tambem, a interven<;6es em col6quios, tern de ser 
concretos, directos e de dimensao tao reduzida quanto baste, face aos limites 
temporais de que e usual dispor-se. 

Como assim, de entre a multiplicidade de quest6es que poderia referenciar, 
focarei, apenas seis4, quatro de caracter geral, duas especificas, naturalmente 
a partir de linhas orientadoras do livro sobre a materia que elaborei para 
efeitos academicos5: 

1. Porque uma reforma do Direito recurs6rio; 
2. As diversidades recurs6rias judiciais; 
3. 0 dualismo ou o monismo recurs6rio; 
4. A recorribilidade; 
5. A interposi<;ao de recurso e as alega<;6es; 
6. A chamada uniformiza<;ao de Jurisprudencia. 

Antes de abordar estas quest6es, devo frisar que, tendo feito parte de uma 
Comissao de Reforma do Processo Civil, sei que, basicamente, qualquer reforma 
depende dos principios que sejam assumidos. Se os principios forem claros, as solu
<;6es casuisticas acabarao por aparecer corn principio, meio e fim. Dai a grande 
importancia que dou ao que chamo quest6es de caracter geral, mais rigo
rosamente principios. Mesmo as quest6es que rotulei sob n. 05 5 e 6 e que coloco 
em grupo de quest6es especificas, acabam por ter muito a ver corn principios. 

E, antes de concretizar, ainda urn esclarecimento. Sei, antecipadamente, 
que aquilo que defendo nao e tudo, igualmente, susceptivel de motivar decisao 
favoravel. Mas o que procuro parece-me possivel e desejavel. 

Embora, coma diria Pirandello, para cada urn, sua verdade. 

4 Alias e pelas raz6es referidas, esquematicamente, mais coma alertas do que outra coisa. 
5 J.O. Cardona Ferreira, Guia de Recursos em Processo Civil, 3.0 edi~ao, Coimbra Editora. 
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II. PORQUE UMA REFORMA DO DIREITO RECURS6RIO 

ILl. Vale a pena? 
E certo que quem anda, realmente, pelos Tribunais Judiciais, sabe que os 

problemas nao come<;am, nem se situam, principalmente, nas fases recurs6rias. 
Os maiores problemas - todos as praticos forenses o sabem - estao na l.a 

instancia, em termos processuais, corn regulamentarismo e burocracismo 
exagerados, principalmente na area civilfstica, corn leis organizativas a pre
cisarem de reconsidera<;ao, corn toda a estrutura a necessitar de refunda~iio. E 
que isto do Direito vivido e algo que, por defini<;ao, s6 na vida se realiza verda
deiramente. E, em Portugal, reformas, mais ou menos parcelares, dispersas, 
minis e, ate, contradit6rias, tern havido muitas; mas, verdadeira refunda(:iio, que 
abarque as varias vertentes estruturais do foro judicial, em 9 seculos de Hist6ria, 
s6 houve uma, no seculo XIX, ap6s o triunfo do Liberalismo, gra<;as a uns 
poucos homens de genio. 

Mas, se e verdade que os maiores problemas estao na fase da primeira 
instancia- niio obstante o muito que, ali, se trabalha- a isso, acrescem as delongas, 
quantas vezes injustificadas, das fases recurs6rias, ja de si complexas, e dos 
expedientes e abusos a que se prestam. 

Logo, as fases recurs6rias devem ser revistas e simplificadas, tanto quanta 
passive/, mesmo que, simultaneamente, o niio sejam as fases da 1" instancia. 

Tudo releva - tambem, ou principalmente, aqui - dos principios de que se 
parta, conforme aflorei. 

E nao podemos esquecer, para sermos realistas que, desde logo nestas 
materias, ha principios que nascem contradit6rios mas que, na vida real, tern 
de ser harmonizados. Refiro-me, basicamente, a duas ideias que, hoje, reluzem 
em todos os textos pertinentes tantas vezes apresentadas como modernas e 
que, em rigor, vem de sempre, embora, na actualidade, tenham, efectivamente, 
urn vigor incontornavel: 

- o principio do processo equitativo; 
- 0 principio do prazo razoavel. 
- Alias, a meu ver, este e urn corolario daquele. E, isto, significa que a 

harmoniza<;ao e desejavel, possfvel e 16gica. 

Embora por outras palavras, permita-se-me que recorde6 que, ja nos 
alvores do seculo XV, o Infante D. Pedro7 escrevia, de Bruges, a seu irmao 
D. Duarte, que viria a ser Rei, e lhe dava conta dos males da Justi<;a centrados 

6 Como tantas vezes tenho feito. 
7 0 que a "vilanagem" viria a matar na batalha de Alfarrobeira. 
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em dois p6los: o rigor e a oportunidade, ou, alias, a falta de urn e de outro, 
naquele tempo. Corn efeito, do mesmo passo que frisava dtividas sobre o rigor 
material, terminava essas observa<;6es corn a impressiva expressao: " ... aquelles 
que tarde vencem ficam vencidos"8. 

Hoje, os principios do processo equitativo e do prazo razoavel sao expressos 
por relevantes textos legislativos internacionais9 e nacionais10 e pela Doutrina11

, 

como pela Jurisprudencia. 
Que tern isto a ver corn recursos? 
Tern tudo porque, a meu ver, o principio da equidade - ou seja, a aten<;ao 

ao equilfbrio das posi<;6es das partes e a viabiliza<;ao de correctas decis6es dos 
casos concretos, quer em termos pessoais, quer em termos sociais - implica 
que as decis6es, porque humanamente faliveis, sejam passfveis de recurso, isto 
e, de reconsidera<;ao; mas o sentido do prazo razoavel motiva que as dtividas se 
nao eternizem, as reconsidera<;6es sejam tao celebres quanto possfvel, e nao 
mais que as indispensaveis. Caso contrario, em vez de urn, porque nao dois ou 
tres, ou quatro, ou vinte recursos, etc., etc? 

0 direito a segunda opiniao nao deve confundir-se corn a inseguran<;a na 
defini<;ao de direitos e obriga<;6es que, substancialmente, se traduziria, no 
fundo, por denega<;ao de Justi<;a. 

Sem necessidade de mais considera<;6es, basta pensar que nada asseguraria 
que, ao 20.0 recurso, a causa ficasse melhor decidida do que atraves da senten<;a 
inicial, mormente num sistema como o portugues, sabido que e, fundamen
talmente, nos Jactos que as causas se clarificam e e hem mais seguro ver Jalar 
(como na 1.• instancia) do que ouvir o que se falou . 

Conclusiio: recursos, sim; demasiados, niio. 
Donde, uma reforma que tenda a reformular os sistemas recurs6rios na base 

dos dais principios que Jicam aflorados tera, sempre, toda a justifica~iio. 

Ill. AS DIVERSIDADES RECURSORIAS JUDICIAIS 

Embora, desde pouco depois de 1974, os Tribunais Judiciais nao incluam 
s6 os cfveis e os criminais mas, tambem, os laborais, transitados que foram do 
ultrapassado mundo dito corporativo12

, hoje corn competencia especializada 

8 J.P. Oliveira Martins, Os Filhos de D. Joao I, 396. 
9 Designadamente, Declara.;ao Universal dos Direitos do Homem, de 1948 (art.0 10.0

), Conven.;ao 
Europeia dos Direitos do Homem, de 1950 (art. 0 6. 0

), Tratado Constitucional da Uniao Europeia de 
2004 que, ratificado ou nao, nao impede a subsistencia da Carta dos Direitos Fundamentais, Parte 
II do referido Tratado, art.0 107; 

10 Art.0 20.0 da Constitui<;ao da Republica Portuguesa. 
11 V.g. Lebre de Freitas, Introdu.;ao Ao Processo Civil, 95. 
12 Veja-se, v.g. a Lei n. 0 82/77, de 06.12 (arts. 56, 65 e sgs.) e, dando urn salto no tempo, a Lei 

n. 0 3/99 (arts. 78 e 85 e sgs.) 
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tripartida (dvel, contravencional e contra-ordenacional) e claro reflexo nas 
tres Sess6es basicas dos Tribunais Superiores (Civeis, Penais e Sociais), as vezes 
continua a expressar-se, redutoramente, o mundo judicial apenas bi-partido 
em dvel e criminal. 

Todavia, e seguro que o luxo normativo portugues vai ao ponto de haver 
c6digos de Direito Processual diferentes para os sectores dveis, criminais e 
laborais, corn regras pr6prias e, quantas vezes, desnecessariamente divergentes. 

A meu ver, ressalvando a ponderac;ao do que, inevitavelmente, provoque 
nuances normativas, posto que o Direito processual e instrumental do subs
tantivo, penso que uma das apostas convenientes deve ser no sentido de, tanto 
quanta possfvel, ainda que nem sempre seja facil, se deve caminhar para a iden
tijica9iio dos tres Direitos fudiciais Recurs6rios, coma embriiio de um futuro C6digo 
de Direito Processual Judicial . Algo como a extrapolac;ao daquilo a que o C.P.T. 
ja vai chamando "Direito Processual Comum"13. 

Estou a pensar, brevitatis causa, por exemplo, no regime monista existente 
no Direito Processual Penal, e na simultaneidade da interposic;ao alegac;6es ja 
existente no Direito Processual PenaP4 e no Direito Processual LaboraP5• 

Mas, no Direito Processual Civil que tern teimado em ser, dos tres, o mais 
conservador e de recurso e de apresentac;ao de avesso a evoluir realmente, 
continua a vigorar o regime dualista e ainda existem momentos diferenciados 
para interpor recurso e para alegar16

. Adiante voltarei a estas quest6es. 
E o que e mais curioso - negativamente! - e que o Direito Processual 

Civil, sendo o mais formalizado e passadista, e o paradigma, aquele que continua 
a assumir-se como o subsidiario dos outros17! 

Ora a - a meu ver, desejavel e possivel - aproximac;ao dos tres Direitos 
Processuais Judiciais deve ser feita corn objectivo simplificador. 0 que vale por 
dizer que as linhas de rumo poderao (deverao) advir, em grande parte, do 
Direito Processual Penal e do Direito Processual Laboral. 

0 que nao e mais possivel e pensar-se que e possivel modificar o Direito 
Processual Civile o Direito Processual Penal sem se considerarem as implicac;6es 
que isso tera no Direito Processual Laboral; e, mais, sem se ponderar o que ja 
acontece no Direito Processual Laboral, melhor do que no Direito Processual 
Civil. Dou, ainda, dois tipos de exemplos, para alem do que referi quanta a 
simultaneidade de interposic;ao de recurso e de alegac;ao, que ja acontece no 
foro laboral, mas nao no civil. 

13 Art." 1." n." 2 e) do C.P.T. 
14 Art." 411." n." 3 do C.P.P. 
15 Art." 81 n." 1 do C.P.T. 
16 Por exemplo, arts. 676." n." 2 e 698." n." 2 do C.P.C. 
17 Art." 4." do C.P.P., art." 1 n." 2 a) do C.P.T. 
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Por urn lado, o Laboral sofre o reflexo, a meu ver negativo, do regime dualista, 
vigente no Processual CiviP8• Por outro lado, o CPT resolve de uma forma muito 
mais simples e clara do que o CPC a questao do efeito de recursos ainda ditos 
de apela<;:ao ou agravo19

. 

Outrossim, nao pode esquecer-se a importancia social do Direito Processual 
Laboral, na vida das pessoas singulares e das empresas, mormente em epoca 
de "vacas magras" como e a actual. Ha que assumir, na vida real, que o 
Direito e, em especial, o Direito do Trabalho, e fundamental para a Economia20

• 0 
que tambem e verdade em sede recurs6ria. Donde, coma poder esquecer, para 
efeitos da reforma em estudo, o que respeite ao Direito Processual Laboral? 

Obviamente, simplifica<;:6es nao sao o mesmo que facilitismos. 
Mas ha que assumir que a simplifica<;:ao, bebida ora num, ora noutro dos 

tres campos judiciais, tern seguras causas-finais, mormente duas que considero 
incontroversas: 

Por urn lado, deve legislar-se, tanto quanta possivel, para os cidadiios comuns 
compreenderem aquilo que podem e devem fazer, e nao apenas os peritos da 
normatividade, nao s6 para que os cidadaos comuns saibam coma podem ou 
devem agir ou pode ou deve agir-se em seu name, de forma a ter-se bem no<;:ao 
dos limites de uma velha maxima do tempo em que as Leis eram muito menos e 
pouco abrangentes - "a ignorancia da Lei nao aproveita a ninguem" - para cuja 
razoabilidade ha que ter, quantas vezes, tanta actua<;:ao cum grana salis; e, 
outrossim, mais facilmente compreenderem o que decide quem tern de decidir 
casuistic amen te. 

E, por outro lado, quanta menos se formalizar a normatividade, mais se 
podera deixar margem a Justi<;:a do caso concreto, no fundo a criatividade 
decis6ria, porque siio os casos concretos que mais falam as pessoas em cujo name 
os Juizes julgam21, nao o sao tanto as abstrac<;:6es normativas. 

Sintetizando: deve aproximar-se, tanto quanta possivel, a normatividade 
recurs6ria em todos os campos judiciais, simplificando-a; sem esquecer que o campo 
laboral recebe influencia do civel e do penal, principalmente daquele, mas que 
tambem pode e deve influenciar as op<;:6es, corn a sua especial vertente de 
patente interven<;:ao social, mormente quando a interdisciplinaridade entre o 
Direito e o mundo social, quer humano, quer empresarial, e um dado incontroverso 
coma acontece no nosso tempo e no nosso espaf:O. 

18 V.g. art.0 80.0 do C.P.T. 
19 Art." 83." do C.P.T. e, v.g., arts. 693.0 e sgs. do C.P.C. 
20 Ainda que tantas vezes se esque~a que o mundo da Economia tambem influencia o Judicial. 

Quanto pior aquela, mais dificuldades neste. E a interactividade social. 
21 Os Jufzes julgam em nome do Povo art.0 202 n.0 1 da CRP logo, em nome dos Cidadaos. 
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IV. 0 DUALISMO E 0 MONISMO RECURSORIO 

Comecei por abordar algumas linhas de orienta<;ao, alias sem deixar de 
referir, logo, algum apontamento sobre consequencias concretas. 

E, na questao que, agora, abordarei, mais se acentuara a concretiza<;ao da 
basica orienta<;ao que sigo . 

Reconhe<;o que tenho, ainda mais nesta materia, alguma forma<;ao e, 
porventura, o que podera ser considerado uma deforma<;ao, como flui do que, 
inicialmente, referi. 

E que, depois de primeiros trabalhos genericos por meados dos anos 70 
do seculo XX, aconteceu que, nos anos 80, tive o privilegio de muito aprender 
e, ja agora, de muito trabalhar, durante alguns anos, como elemento de uma 
Comissao de Reforma do Processo Civil, de cujos trabalhos sairam a chamada 
Reforma Intercalar22 

- verdadeiramente essencial para se ajudar a impedir a 
ruptura do sistema judicial que, ja entao, estava iminente e - 0 que e, geral
mente, ignorado - saiu urn Projecto completo de novo C6digo de Processo Civil, 
entregue ao, entao, Ministro da Justi<;a, em 1990 (depois de urn Anteprojecto 
publicado em 1988), que o Ministerio da Justi<;a veio a publicar, depois de 
muitas insistencias, ainda sob o titulo Anteprojecto, em 199323

• Era urn texto 
discutivel, eu proprio o considerava, e considero, necessitado de reanalise, 
mas era 16gico, completo e uma relevante base de trabalho. 

Tudo isto vem ao caso, neste momento concreto destes apontamentos 
porque, entao, tudo come<;ava por se definirem principios, sem os quais se 
correria o risco de acabar desordenado; e, no concreto que, aqui e agora, 
importa, ja nessa altura se prop6s (embora sem exito) o termo do ultrapassado, 
complicado e complicativo regime civel recurs6rio dualista, optando-se, aberta
mente, pelo regime monista de recursos no Direito Processual Civel, corn 
reflexos, desde logo, no Direito Processual LaboraF4

• 

0 que vem a ser isto? 
Decerto, todos o sabem. 

22 DL 11.
0 242/85, de 07.07 

23 Decerto esse Projecto de novo C.P.C. de 1990 (1993) justificava reconsidera<;ao, mas tinha 
muito de Lttil. Par exemplo, assumia, claramente, uma ruptura a favor do registo da prova que veio a 
dar origem, alias, redutoramente, ao DL n.0 39/95, de 15.02, anterior o que, as vezes, parece esquecer
-se a chamada reforma de 1995/1996 (DL n.0 329-A/95, de 12.1 2, e DL n.0 180/96, de 25.09) . Aquele 
grupo de trabalho era, todavia, uma Comissao porventura demasiado grande, o que clava origem a 
empenhadas e extensas discussoes. Todas as 108 ae tas estao, transparentemente, publicadas nos 
Boletins do Ministerio da Justi<;a e, apenas, as primeiras 26 mereceram as honras de uma publica<;ao 
aut6noma em 1996. Refiro isto porque sao subsfdios relevantes para os estudos das tentativas de 
reforma do Direito Processual Civil que, apesar de recentes, parecem esquecidos. 

24 Devido, em grande parte, a imagina<;ao fulgurante do Conselheiro Campos Costa, com quem 
tive o gosto de trabalhar estreitamente, e a quem rendo a minha homenagem. 
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Para simplificar uma materia desnecessariamente complexa, o regime 
dualista leva a que, nos recursos civeis ordinarios, passemos a vida a pensar 
se cabe apelac;ao ou agravo de l.a instancia25, ou se cabe revista ou agravo de 
2." instancia26

; e, o que e, normalmente, esquecido, ate nos recursos civeis 
extraordinarios, ha que saber se cabe revisao ou oposic;ao de terceiro (ainda 
que o "terceiro" possa nao ser terceiro, e apesar de a oposic;ao de terceiro 
levar, tambem, a uma revisao)27

. 0 luxo recurs6rio civel e imenso! 
Devo reconhecer que, no Projecto de 1990 (1993) assumia-se o monismo 

quanta aos recursos dveis ordinarios, mas mantinha-se o dualismo nos dveis 
extraordinarios28

, talvez porque a raridade destes lhes nao dava grande rele
vancia. 

Sintetizando ideias, continua a penar que o CPP esta no caminho certo e o 
niio estiio o CPC e o CPT. 

Nem se diga que nao e possivel e desejavel o regime monista. Se o e no 
campo penal, tambem o sera nos outros campos judiciais. 

Alias, o Projecto de novo CPC - embora aperfeic;oavel - apresentado em 
1990, e publicado em 1993, demonstra, insofismavelmente, tal possibilidade. 

Corn o regime monista acabar-se-ia toda a controversia sabre objecto de 
recursos de apelac;ao, ou de revista, ou de agravo, que pode ser muito querida 
ao labor mental, mas e francamente ma em termos de vida real e de acesso 
civico ao Direito. 

De resto, deixem-me acrescentar alga que gostaria de nao empolar, mas 
que e patente. Se procurarmos, no extensissimo relat6rio do DL n.0 329-A/95, 
de 12 de Dezembro, qualquer justificac;ao para nao se ter seguido o regime 
monista gizado em 1990, o que, verdadeiramente, se encontra e a assunc;ao de 
que isso, sim, seria uma reformula(:iio e nao urn simples acerto de pormenores 
e seria dificil. Dificil ou nao, sendo util, creio que o caminho e por ai. Nao 
releva acerto de pormenores mas, sim, refundac;ao, que seja ruptura se conve
niente a necessaria simplificac;ao processual. 

Pais, neste campo29
, o Direito anterior as Ordenac;oes que, nestas, se 

reflectiu, nao diferenciava, por exemplo, apelac;oes e agravos; o que fazia era, 
em termos de linguagem corrente, expressar-se no sentido de apela(:iio do agra
vado, isto e, nao diferenciando tipos de recursos, considerava, ao inves, a situa
c;ao do "agravado", ou seja, do prejudicado, para lhe viabilizar que "ape
lasse"30. Mas a distinc;ao formal entre sentenc;as ditas "definitivas" e, por outro 

25 Arts. 691." e 733." do CPC 
26 Arts. 721." e 754." do CPC 
27 Arts. 771." e 778." do CPC 
28 Arts. 549." n." 2 do Projecto de 1990 (1993): "Os recursos dizem-se ordinarios ou extraordinarios; 

sao ordimirios a apela~ao e a revista; sao extraordinarios a revisao e a oposi~ao de terceiro". 
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29 Coma, por exemplo, no do assunto dos sistemas hoje ditos alternativos ou extrajudiciais. 
30 V.g. Ordena~6es Afonsinas, Livro Primeiro, Titulos 38 e 108. 
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lado, "interlocut6rias" veio a desembocar na complexidade de distin<;ao entre 
"apelo" e "agravo" e em consequente expressao popular que fez o seu tempo, 
e continua a fazer. 

E tempo, agora, mas de retornar a urn regime simples mais eficaz, mais 
uniforme: o monista. 

Ou por outras palavras e em conclusao deste ponto: ha que reformular o 
Direito Recurs6rio Judicial na base do regime monista, na linha do que se 
reflecte no CPP31 . 

E isto e, igualmente, valido para os recursos extraordinarios em que, a 
meu ver, se nao justifica distin<;ao entre revisao e oposi<;ao de terceiro porque 
uma coisa e a recorribilidade e, outra, a legitimidade recurs6ria32• E, em termos 
de pormenor, nao faz sentido o regime complicativo da aut6noma ac<;ao de 
simula<;ao (art.0 779.0 n. 0 1 do CPC) no recurso de oposi<;ao de terceiros, mais 
complexo do que na versao do CPC de 1939 (art. 0 780). 

V. RECORRIBILIDADE 

V.l. 0 que vou dizer a seguir e controverso e, tendo duas sub-quest6es, 
reconhe<;o que podem parecer contradit6rias. 

Mas nao sao. 
Como ja reflecti, uma reforma deve decm-rer de prindpios claros. 
Ora, neste plano essencial, a que chamo recorribilidade, estou a pensar 

num principio que tern duas faces. Como digo num livro que escrevi sobre 
Recursos33, o Direito Recurs6rio tern de conjugar exactidiio corn eficiencia, o que 
vale dizer que deve haver recorribilidade que viabilize uma segunda opiniiio, 
como na medicina, mas nao demasiadas opini6es, que fa<;am perder em 
eficiencia o eventual ganho de exactidao. 

Tudo isto sem esquecer que exactidiio pode ganhar-se ou nao. Mas, eficiencia, 
perde -se, sempre, mais ou menos, corn delonga. 

Aqui, penso nos avan<;os do CPP e, de certo modo, do CPT, em contraponto 
corn a redutora norma do n.0 1 do art. 0 678.0 do CPC. 

0 que significa isto? Simplificando raz6es: 
Aprendi, no primeiro julgamento dvel a que procedi, que as quest6es 

forenses podem ser mais ou menos juridicamente dificeis ou faceis. Mas, para 
quem as vive e sofre, cada causa, tenha o valor material que tiver, e a mais 
importante. E, outrossim, para tantos cidadaos, 100 euros podem ser mais 
importantes do que dez mil ou cem mil para outros. 

31 V.g. Arts. 399.0 e segs. do CPP 
32 Arts. 771.0 e 778.0 do CPC 
33 Guia de Recursos em Processo Civil, 3." edi~ao, pagina 26 
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Por outro lado, e exacto que a Constitui<;ao da Republica Portuguesa nao 
imp6e corn seguran<;a que haja recurso em todas as causas civeis34

. Mas nao 
e menos verdade que as raz6es constitucionais que apontam no sentido da 
recorribilidade35 nao tern excep<;6es. 

Se, a isto, juntarmos que o valor Justi<;a nao e quantificavel, e uma certa 
abrangencia de fundo do principio da igualdade (art.0 13.0 da CRP), facilmente 
concluimos que todas as causas judiciarias deveriam ser recorrfveis - diria em 
urn grau. Ainda que em termos genericos mas acerca da relevancia do principio 
da igualdade, "carregado de sentido"; Maria da Gl6ria Garcia, Estudos sobre 
o Prindpio da Igualdade. 

Alias, os CPP36 e CPT37 apontam neste sentido, mais aquele do que este, nao 
totalmente autonomizado . 

E, se virmos bem, o controverso art.0 669 n. 0 2 do CPC, a pretexto de 
pretensas nulidades, 0 que faz e, na essencia, viabilizar impugna<;ao de decis6es, 
designadamente, em processos nao passfveis de recursos ordinarios, obrigando 
porem a invoca<;ao de graves erros do Juiz. 

Vem ao caso referir que o Direito Processual Civil espanhol s6 preve 
recurso de apela9iio da l.a para a 2. 3 instancia; mas tambem admite o chamado 
recurso de "reposici6n ante el mismo tribunal que dict6 la resoluci6n recurrida" 
"contra todas las providencias y autos no definitivos dictados por qualquer 
tribunal civil" (art 451.0 da lei de Enjuicimento Civil). 

Ou seja, a Lei espanhola e mais aberta, mais frontal e mais geral que a 
regra de pretensas nulidades do n. 0 2 art. 0 669 do CPC, que vem a viabilizar 
recurso "de reposi6n" meio envergonhado. 

Diria que, do mal, o menos: antes recurso, sempre, para o Juiz recorrido, 
por decisao interlocut6ria, do que o sistema portugues. 

Mas penso que, embora cam o regime da reparabilidade a que se reporta o 
art. o 744 do CPC, as decisoes jurisdicionais, par principio, deveriam admitir, sempre, 
recurso para Tribunal de 2." instancia, susceptiveis, necessariamente, de decisiio 
singular do Relator, nos termos do art. o 705 do CPC, quando de valor inferior a 
al9ada da 1" instancia. Mas sem reclama9iio, ate porque, se a l.a instancia decide 
singularmente, por maioria de razao o deve poder fazer, realmente, a segunda38

• 

34 0 que tern permitido a considera<;ao jurisdicional da nao inconstitucionalidade do n. 0 1 do 
art.0 678.0 do CPC, ou seja, por razao negativa: a da nao imposi<;ao do contr<irio. V.g. Ac. do T.C. 360/ 
/2005, in D.R., 2." Serie, de 03.11.2005 

35 Mormente o direito a processo equitativo (art.0 20.0 n.0 4 da CRP) e a piramide jurisdicional 
[art.0 209.0 n. 0 1 a) e b) da CRP]. 

36 V.g. art." 399.0 do CPP 
37 V.g. art. 0 79.0 do CPT 
38 Ideia que ja ouvi defendida por ilustre Colega . 
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Enfim, o que proponho e que, por regra, niio haja decisi5es jurisdicionais 
irrecorriveis39

; interlocut6rias ou, por maioria de razao, finais e que, para tanto, 
se aproximem todos os Direitos recurs6rios judiciais, alterando substancial
mente e em especial o art.0 678 do CPC. 

Tenha-se, porem, desejo, proponho, em muita atenr;;iio, o que refiro na nota 
final destes apontamentos porque, se apoio uma reforma efectiva do Direito 
Processual Recurs6rio, tal sera injustificado se nao for acompanhado ou prece
dido de reforma organica e funcional que viabilize, efectivamente, meios 
humanos e materiais para que os Tribunais Superiores, mormente os de 2. a instancia, 
realizem o seu trabalho. 

V.2. Disse que a problematica da recorribilidade tern duas vertentes. 
Uma, ja abordada, a da recorrilidade em um grau que, a meu ver, deve ser 

geral. Outra, a da recorribilidade para o STJ, que, ao inves, deve ser restringida. 

0 nosso Direito Processual, mormente o civel, enferma de dois extremos 
- ou quase extremos - creio que, ambos carentes de modifica<;:ao: por urn lado, 
imensas causas irrecorriveis, outras, em que se podem interpor recursos exces
sivos. 

Vejamos esta ultima questao. 
Quem esteve anos no STJ, como eu - e em fun<;:6es especiais - sabe que 

o STJ esta inundado de processos cuja subida ao Mais Alto Tribunal do Pais 
nao tern justifica<;:ao. 

0 problema, alias, niio se resolve cam simples aumento da alr;;ada da 2. a instancia, 
embora deva comer;;ar-se par ai. 

Penso que ja existe, no foro comum portugues, embora nao judicial, o 
principio que deve ser levado para o foro judicial, ate porque, se e exacto que 
os Direitos Processuais Judiciais devem ser aproximados, nao podemos esque
cermo-nos de que o nosso luxo processual nao se limita aos Judiciais, estende
se aos Comuns, como os Administrativos e Fiscais. 

Ora, o art 150 do C6digo de Processo dos Tribunais Administrativos, 
designadamente, admite que haja " ... excepcionalmente, revista para o S.T.A. 
quando esteja em causa a aprecia<;:ao de uma questao que, pela sua relevancia 
juridica ou social, se revista de importancia fundamental ou quando a admissao 
do recurso seja claramente necessaria para uma melhor aplica<;:ao do Direito". 

A analise dos pressupostos do n.0 1 do art.o 150 do CPTA depende, em 
cada caso concreto, de uma aprecia<;:ao preliminar sumaria por 3 Juizes de 
entre os mais antigos da Sec<;:ao do Contencioso Administrativo. 

39 Salvo, naturalmente, despachos de mero expediente ou proferidos no uso legal de poder 
discriciom'irio (art.0 679 do CPC) 
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Penso que urn sistema deste tipo deve ser transposto para o foro judicial, 
mormente civel, e para o S.T.J., colocando a analise preliminar, que deve ser 
irrecorrivel, a cargo de um colegio constituido pelos Presidentes das Seq;:oes Civeis, 
Social e Penais do S.T.J. 40

, que ja sao os mais antigos de cada uma dessas Sec<;6es41
• 

A prop6sito, ha que acabar corn a errada ideia que, estranhamente, ainda ha 
quem defenda, segundo a qual as fun<;6es dos Presidentes de sec<;ao nao pas
sariam de formais ou burocraticas. 

VI. INTERPOSI(AO E ALEGA(OES 

Na recta final destas notas, entro em dois aspectos particulares que con
tinuam seguindo a linha de rumo que ea minha, designadamente, em materia 
recurs6ria: a harmoniza~;iio possivel entre o valor que deve ser reconhecido aos 
recursos e outrossim, o pragmatismo de que deve revestir-se a tramita~;iio. Escolho 
as duas quest6es que vou abordar, alias sinteticamente, como exemplares de 
outras sobre as quais poderiamos reflectir. 

Desde ja, a que considero, hoje menos justificavel e, portanto, mais facil 
de resolver, basicamente, a luz do principio basilar sobre 0 qual ja me pro
nunciei, isto e, a procura de urn Direito Processual Judicial tao uniforme quanto 
possivel. 

Ora, acontece que, tanto no Direito Recurs6rio Penal42
, como no Laboral43

, 

as alega<;6es ou motiva<;ao, por principio, devem acompanhar a interposi<;ao 
de recurso. 56 no regulamentarismo do Direito Processual Civil assim nao e. 

Nao tern sentido. E isto e assim, principalmente, no sistema dualista44, 

que ainda vigora entre n6s, mas tambem o e no sistema monista que defendo 
e sem o qual nao ha, a meu ver, reforma significativa. 

E que, ao recorrer-se, deve saber-se porque e, isto, e uma forma de defender 
a efica sem a qual niio ha Direito. 0 recurso "cautelar" - recorre-se e, depois, logo 
se ve - e protelante, anti-etico, injustificado, rejeitavel. 

Ao recorre1~ o recorrente deve dizer porque e concluir. 
Enfim, motivar a sua conduta. 
Tenho este ponto por tao elementarmente insusceptivel de duvidas, que 

fico por aqui nesta questao, limitando-me a enfatizar a conveniente sintonia 
entre o CPC, o CPP e o CPT, tanto quanto possivel. 

' 0 0 que estan1, perfeitamente, em harmonia corn a Recomenda~ao N.0 -R (1995) 5, de 07.02.1995, 
do Comite de Ministros do Conselho da Europa. 

'
1 Art. 0 46." n .0 1 da L.O.F.J. (Lei 11.

0 3/99, de 13.01) 
42 Art.0 411.0 11.0 3 do CPP 
4

3 Art. 0 81.0 n. 0 1 do CPT 
44 Lembremo-nos das chamadas "convola~5es" face ao confronto entre o que e alegado e 

concluido e o recurso interposto: v.g. art.0 702.0 do CPC 
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A queshio de prazos nao vejo que seja susceptivel de grandes dtividas. 
Optaria por algo como 15 dias em qualquer dos recursos judiciais45• 

E vamos a ultima questao. 

VII. UNIFORMIZA<:;:AO DE JURISPRUDENCIA 

Ja disse - ainda que agora o repita - que deve caminhar-se para a, tanto 
quanto possivel, unidade de urn sistema recurs6rio judicial. 

E isso deve fazer-se comparando os nossos divergentes Direitos recurs6rios 
judiciais e optando pelos melhores caminhos. 

Salvo o devido respeito por qualquer outra opiniao, nao foi o que se fez 
quanto a problematica da chamada uniformiza\aO de Jurisprudencia ... que 
nada, juridicamente, uniformiza. 

Nao vou entrar na polemica sobre constitucionalidade ou inconstitucio
nalidade dos velhos Assentos. 

Todavia, tenho para mim que exacta era a tese do Tribunal Constitucional 
que, algumas vezes, foi invocada, distorcidamente. 0 que o Tribunal Constitu
cional considerou inconstitucional foi, apenas, o segmento geral do, entao, art 
2 do C6digo Civil46

, o que vale por dizer que, assim sendo, os Assentos pode
riam, sem obstaculo constitucional, ser vinculativos na ordem judicial, isto e, na 
linha hierarquica dos respectivos Tribunais47

, como conviria a luz da ideia de 
seguran\a que e uma das vertentes da Justi\a, posto que se tratava de interpretar 
a ordem juridica e nao de a criar. 

Os Assentos tinham, efectivamente, a grande vantagem de conferir 
seguran\a na interpreta\ao juridica. 

0 que era necessaria era reduzir a sua divergencia, simplificar processado 
e viabilizar altera\ao pelo proprio S.T.J.48 

Toda a simplifica\ao, inclusive a elimina\ao do recurso para o Pleno, foi 
objecto do Projecto de 1990. As pr6prias express6es "revista ampliada" e "uni
formiza\ao de Jurisprudencia" e dai que veem. 56 que, na reforma de 1995/ 
I 6 acresceu-lhe a elimina\ao da vincula\ao na ordem judicial, o que amputou o 
sistema de alga muito importante. 

Ou seja, juridicamente, temos hoje uma imensa tramita\ao, corn grande 
enfase verbal, e uma "uniformiza\ao" ... Que nada uniformiza, salvo se os 
Juizes das insh1ncias tal quiserem assumir. 

45 Hoje, vem ao caso, v. g., art.0 411 do CPP e art. 0 80 do CPT 
46 Ac6rdao 743/96, de 28.05.1996 (D.R. 1" serie, de 18.07.1996) 
47 Cfr. Ac6rdao 1197/96, do T.C., de 21.11 .1996 D.R., 2" serie, de 24.02.1997 
48 Coma acontecia, alias, no CPC, versao de 1939 (art.0 769.0

) e s6 deixou de ser assim em 1961, 
corn a nova versao do CPC (DL n. 0 44129, de 28.12.1961). 
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Por outro lado, e curioso o argumento (que ja ouvi) segundo o qual a 
vincula<;ao judicial coartaria a liberdade decisoria. Se isto fosse para entender 
assim, entao seria inconstitucional (!) a vincula<;ao dos Juizes a propria lei49

, 

o que seria absurdo. 
0 que e mais estranhamente curioso e que, ao tempo da reforma pro

cessual civil de 1995 /6, vigorava, no Direito Processual Penal, regra semelhante 
a propugnada no Projecto de CPC de 1990, de obrigatoriedade da uniformi
za<;ao na ordem judicial, como se disse, de acordo corn a doutrina do Tribunal 
Constitucional,5° 

Isso ea niio expressividade da reforma processual civil de 1995/6, permitiu 
-me51 defender, a luz de uma desejavel unidade do Direito Recursorio Judicial 
que, tambem no Direito Processual Civil, se deveria entender que a chamada 
uniformiza<;ao de Jurisprudencia, para se-lo, vinculava na ordem judicial. 

Perante estas duvidas, a orienta<;ao legiferante foi no sentido da unifor
mizar;iio negativa, isto e, eliminando a obrigatoriedade judicial da chamada 
uniforrniza<;ao do proprio CPP52 

• .E claro que, perante isto, passei a reconhecer 
que nao ha, hoje, qualquer duvida de que, jure constituto, a "uniformiza<;ao" 
da Jurisprudencia nao vincula quem quer que seja53 . E nao deixa de ser 
interessante constatar que a proclamada reforma processual civil de 1995/6 
atribuiu a chamada "uniformiza<;ao" a algo que ja, anteriormente, existia e 
que a mesma reforma eliminou: o julgamento conjunto a que se reportava o 
n.0 3 do art. 0 728 do CPC, que a dita reforma revogou. 

Enfim, historias da historia judiciaria. 
Entretanto e tal como tudo se encontra, para alem de uma "uniformi

za<;ao" que, juridicamente nao uniformiza, alargaram-se de tal modo os recur
sos que, alguns, embora nao tenham nascido ampliados, tendem a passar a 
ampliados no STJ, o que contribui para urn excesso de tramita<;ao.54 

Em conclusao, o que proponho que se pondere e que, para haver efectiva 
seguran<;a normativa55 por parte dos Cidadaos, a uniformiza<;ao ... uniformize 
vinculadamente, mas apenas, relativamente aos pertinentes Tribunais, o que 
ate sera conforme a respectiva hierarquia56 e constituira uma abstrac<;ao sempre 

49 Art.0 203.0 da CRP 
50 Entao art.0 445.0 do CPP. Ha que reconhecer que a expressao "quaisquer Tribunais", constante 

do art. 0
• 600 do Projecto de CPC de 1990, deveria ser interpretada e clarificada corn referenda a 

Tribunais Judiciais. 
51 Num livro escrito em co-autoria corn Ant6nio Pais de Sousa, Processo Civil, ano de 1997. 
52 Lei n.0 59/98, de 25.08 
53 Salvo, naturalmente, na medida do julgamento do caso concreto em causa, o que nada tern 

a ver corn uniformiza~ao de jurisprudencia. 
5 4 Cfr. actuais arts. 678.0 n. 0 4 e 754.0 n.0 2 do CPC. 
55 Quando se legisla tanto e cada vez mais, as vezes dissonantemente. 
56 Arts. 209.0 

11.
0 1 a) e 210.0 n. 0 1 da CRP, art. 0 4 n.0 2 da Lei 11.0 3/99, de 13.01 e art.0 4 n.0 1 

da Lei n .0 21/85, de 30.07. Note-se que, obviamente, hierarquia de Tribunais nada tern a ver corn 
inexistente hierarquia entre Juizes. 
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inconfundfvel corn qualquer decisao sobre caso concreto que nao seja, somente, 
aquele onde a uniformiza<;ao tiver ocorrido. 

Isto e, perfeitamente, compagimivel corn a possibilidade, que defendo, de 
o STJ poder alterar a sua propria uniformiza~ao e, ainda, de poder haver recurso 
ordinaria, designadamente per saltum, mas directamente, para o STJ, quando 
urn interessado pretenda fazer alterar a precedente uniformiza<;ao. 

Em sfntese: ou se da urn sentido real a "uniformiza<;ao"; ou mais vale 
acabar corn ela, porque simples alcance aconselhador ou orientador ja o devem 
ter os Ac6rdaos normais do S.T.J. 0 que existe e, injustificadamente, fruto de urn 
desmesurado trabalho e de desnecessaria perda de tempo. 

VIII. CONCLUINDO 

E minha convic<;ao que o Direito Processual, mormente o Civil, necessita 
de uma profunda reforma: uma verdadeira refunda<;ao. 

Para isto, tem de haver rupturas. 
Que se simplifique o Direito Recurs6rio, muito bem. 
Mas que se simplifique e nao apenas se aperfei~oe, tecnicamente, aqui ou ali. 
A simplifica~ao longe de desrespeitar os direitos fundamentais, e uma forma de 

os garantir, ate porque nao podemos esquecer o art. 0 20 da CRP e, designa
damente, o direito a processo equitativo decidido em prazo razoavel. 

Porem, tenho de acrescentar uma nota que nao e s6 fruto da minha expe
riencia de dezenas de anos nos Tribunais Judiciais, inclusive de Presidente de 
Rela<;ao e do S.T.J. mas, tambem, do que vou sabendo como cidadao interessado. 

0 mundo da Justi~a e uma unidade. 
Reformular o Direito Processual e necessaria. Mas tal s6 tera eficacia, s6 

passara, significativamente, do papel, se for acompanhado de reforma orgtinica e 
funcional . 

Reformular o Direito Processual Recurs6rio, mormente, o Civel, e 
necessaria. Mas tal s6 tera sentido se for acompanhado ou precedido de reforma 
orgtinica e funcional que viabilize condi~i5es de trabalho aos Juizes - e aos outros 
profissionais dos Tribunais Judiciais - que lhes permitam realizar o seu trabalho. 

Se defendo a recorribilidade generalizada a bem dos Cidadaos, a quem o 
Estado deve Justi<;a, nao posso deixar de alertar para a absoluta necessidade 
de se garantir a possibilidade de resposta. A contingenta~ao processual, o apoio 
de funcionarios aos Jufzes, os meios informaticos, que devem ser proporcionados 
a cada Juiz, designadamente das Rela<;6es, constituem factores sine qua non de 
qualquer reforma digna desse nome. 

Eu sei que sou idealista. Mas ser idealista e uma coisa. Ser irrealista seria 
outra. 

Quando, ainda ha poucos dias li, num jornal que, num dos Tribunais de 
2." instancia deste Pais - ainda por cima, do unico Distrito Judicial em que 
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esta instalado urn outro Tribunal tambem de 2." instancia - ha centenas de 
recursos parados, nao porque se nao trabalhe, mas por falta de Juizes, de 
Funcionarios e de meios, especialmente, informaticos - dei comigo a pensar o 
que aconteceria se nao se trabalhasse tanto como, em geral, se trabalha. 

Quando se sabe que estamos no seculo XXI, e a realiza~ao efectiva de 
Justi~a e factor sine qua non da Democracia e da confian~a, inclusive do mundo 
econ6mico, nao e pensavel a falta de apoio humano e material- vale dizer, em 
especial, de Funcionarios e de meios informaticos - coma algo absolutamente 
natural ao exercfcio da fun~ao jurisdicional. 

Fa~;a-se uma reforma processual. Aceito que se comece pelas fases recur
s6rias. Mas que tal seja acompanhado ou, mesmo, precedido, de reconsidera<;iio 
organica e funcional , ate pm·que a reformula~;iio organica e funcional ja e necessaria 
no contexto vigente. Penso, mesmo, que e mais necessaria esta reformula~ao do 
que a processual. 

E tudo isto - note-se! - a bem dos Cidadiios carentes de Justi~;a. 

A razao de ser de qualquer reforma nunca pode estar no interesse dos 
Juizes ou dos Advogados ou de quaisquer outros intervenientes processuais. 0 
centra de interesse de qualquer reforma tem de ser, sempre e apenas, o cidadiio 
comum. 

E em nome do Povo que os Tribunais decidem.57 

Lisboa, Novembro de 2005 

5? Art.0 202.0 n.0 1 da CRP 
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