
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
PARA OS PROCESSOS ESPECIAIS DE SUPRIMENTO
DO CONSENTIMENTO EXIGIDO PARA A ALIENAÇÃO

DA CASA DE MORADA DE FAMÍLIA (*)

PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

FILIPE MARTINS GASPAR (**)

A — ASPECTOS GERAIS

1. A jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa — distinção
e âmbito

É já antiga a diferenciação entre a Jurisdição Voluntária e a Jurisdição
Contenciosa, embora ainda não tenha conseguido a doutrina estabelecer
uma fronteira nítida entre ambas.

O critério inicialmente utilizado de forma mais comum para efectuar
a distinção tinha por base a OPONIBILIDADE, ou seja, a possibilidade de
o processo admitir ou não a dedução de oposição. Assim, estar-se-ia
perante um Processo Gracioso ou Voluntário se no mesmo se não permite
contestação; se, inversamente, tal posição é admitida, estar-se-ia face a
um Processo Contencioso. Como refere o Prof. Alberto dos Reis (1),
“a Jurisdição Voluntária exerce-se inter volentes e a contenciosa inter invi-

(*) Este trabalho compreende a investigação efectuada no âmbito da preparação para
a realização da Prova de Agregação à Ordem dos Advogados, no Conselho Distrital do Porto,
em Março de 2004

(**) Advogado. Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(1) Processos Especiais, vol. II, Reimpressão — Obra Póstuma — Coimbra Edi-

tora, Coimbra, 1982, pág. 397.
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tos”, ou seja, citando o Prof. Lebre de Freitas (2): “constituindo o con-
flito de interesses a base do processo civil, não há processo civil onde
não haja conflito de interesses. Por isso se situa fora do processo civil a
categoria dos processos de jurisdição voluntária […] Os processos de juris-
dição voluntária visam a prossecução de interesses não organizados em
conflito. Casos há em que, através do processo, se intenta prosseguir o inte-
resse duma pessoa determinada, sem que outro qualquer seja considerado
(ex.: interdição, reunião do conselho de família, autorização judicial, cura-
doria provisória dos bens do ausente, verificação da gravidez) ou ainda que
o interesse de outra pessoa deva ser considerado, mas só num plano secun-
dário (regulação do poder paternal); e outros há em que se intenta prosseguir
os interesses solidários de duas ou mais pessoas (ex.: divórcio por mútuo
consentimento (3), notificação para preferência)” (4).

A nossa lei, pela redacção dos preceitos legais, permite perceber ter
consagrado precisamente esta distinção, ao separar os Processos de Juris-
dição Voluntária — artigos 1409.º e segs. — dos Processos de Jurisdição
Contenciosa.

Contudo, tal concepção que vem de referir-se não foi unanimemente
aceite por se considerar tratar-se de um critério extremamente formal e insu-
ficiente para a distinguir entre ambas as formas de processo, o que suscitou
a adopção de outros critérios para estabelecer a fronteira, dando origem a
várias outras posições (5). Assim, na sequência de Wach, Chiovenda utili-
zava como critério de distinção o FIM do processo: a Jurisdição Voluntária
tem um fim essencialmente constitutivo, pois permite a constituição de rela-
ções jurídicas novas ou o desenvolvimento das que já existem, enquanto
que na Jurisdição Contenciosa, tal situação não se verifica, porquanto pre-
valece o intuito modificativo ou extintivo. A esta posição veio, mais tarde,
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(2) Introdução ao Processo Civil — Conceito e Princípios Gerais à Luz do Código
Revisto, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, págs. 50 e 51.

(3) Em que, refira-se, é da vontade de ambos os cônjuges realizar o divórcio.
(4) No mesmo sentido, Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual

de Processo Civil, Coimbra Editora, 1985, págs. 69 e 70: “Nos processos de jurisdição con-
tenciosa, que constituem a regra, há um conflito de interesses entre as partes (credor e deve-
dor; proprietário e possuidor; locador e locatário; etc.) que ao tribunal incumbe dirimir, de
acordo com os critérios estabelecidos no direito substantivo. Nos processos de jurisdição
voluntária há um interesse fundamental tutelado pelo direito (acerca do qual podem formar-se
posições divergentes), que ao juiz cumpre regular nos termos mais convenientes”.

(5) Nesse sentido, Alberto dos Reis, Processo Ordinário e Sumário, 2.ª ed., pág. 46
e ss.; Revista de Legislação, 73.º, págs. 89 a 92.
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dar-se uma outra amplitude: a Jurisdição Voluntária implica o exercício de
uma actividade, maioritariamente administrativa (6), enquanto a Jurisdição
Contenciosa se baseia no exercício de uma actividade jurisdicional.

Ora, pela existência de várias opiniões, cuja validade se funda nos
diferentes argumentos e motivação, o Prof. Alberto dos Reis, reconhece, ape-
sar da posição adoptada pelo Código de Processo Civil (C.P.C.), não haver,
então, um critério definitivo que permita a distinção, insusceptível de dúvi-
das, entre os processos que pertencem a uma ou outra classe. A propósito,
refere, na obra citada supra, que, aquando da constituição da Comissão
Revisora do C.P.C., e sobre a diferenciação que o próprio código fazia, se
absteve de inserir no Projecto qualquer definição legal, uma vez que não
podia ser uma fórmula legal a pretender resolver tal querela. Refere ainda
ter-se optado, em consequência de tal consideração, por enumerar de forma
taxativa os Processos de Jurisdição Voluntária. Então, Processos de Juris-
dição Voluntária são, apenas e só, aqueles que se encontram previstos nas
Secções II a XIX do Capítulo XVIII do Título IV do Livro III do C.P.C.
(desde a aprovação da sua redacção original, em 1961, foram entretanto
admitidos outros Processos de Jurisdição Voluntária, mas isso em nada
colide com a afirmação que veio de fazer-se, relativa ao critério distintivo).
Considera o mencionado Prof. que tal taxatividade poderá até ser algo
defeituosa, mas traz para o Direito, para a doutrina e para a jurisprudência,
uma certeza e segurança que uma definição legal poderia fazer perigar.

Por outro lado, e ainda a nível de caracterização deste tipo de pro-
cessos, a sua natureza específica justifica que os princípios que os carac-
terizem, como se verá infra, sejam desvios às regras do Processo Conten-
cioso, comum, residual, nos termos do n.º 2 do artigo 460.º do C.P.C.
Nesses termos, só são considerados Processos de Jurisdição Voluntária,
aqueles que a lei expressamente designa, e nos termos em que o faz.

É por isso vital, para perceber estes processos, perceber os aspectos ful-
crais que os distinguem da jurisdição contenciosa.

2. Característica principal — os poderes do juiz

Apesar das alterações de redacção que as disposições gerais, aplicá-
veis a todos os Processos de Jurisdição Voluntária, já sofreram, ainda se
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(6) Alguns autores consideram a Jurisdição Voluntária ou Graciosa como o exercí-
cio de uma actividade de administração pública de direitos privados.
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mantém actual o sentido com que o Prof. Alberto dos Reis a eles se refe-
ria em 1955, aquando da sua redacção. Assim, refere-se no n.º 2 do
artigo 1409.º que “O tribunal pode, no entanto, investigar livremente os fac-
tos, coligir as provas, ordenar os inquéritos e recolher as informações con-
venientes; só são admitidas as provas que o juiz considere necessárias”. Sig-
nifica isto que na Jurisdição Voluntária o princípio do inquisitório do juiz
leva prevalência sobre o pricípio dispositivo das partes. Posto isto, o Juiz
não está adstrito ou limitado às manifestações que as partes possam trazer
a juízo. Ao contrário do que acontece na Jurisdição Contenciosa, artigo 664.º
do C.P.C., em que o Juiz só pode servir-se dos factos articulados pelas par-
tes, na Jurisdição Voluntária pode utilizar factos que ele próprio recolha
ou descubra. Assim, o material de facto sobre o qual a resolução, assim se
chama a decisão final do processo, irá assentar será, não só aquele que as
partes possam vir a oferecer, mas também todo aquele que o próprio juiz
puder trazer ao processo, por iniciativa própria (7). Por outro lado, se na
obtenção de dados, o juiz dispõe de largos poderes de iniciativa, da mesma
forma acontece no que concerne aos meios de prova e de informação (8).

Como menciona o Prof. Alberto dos Reis (9), “claro que, mesmo na
Jurisdição Contenciosa, o juiz pode exercer larga actividade oficiosa
(artigo 264.º, II …); mas há em todo o caso uma diferença de tonalidade:
na Jurisdição Contenciosa os poderes oficiosos do juiz em matéria de ins-
trução do processo têm carácter subsidiário, em confronto com os pode-
res das partes, ao passo que na Jurisdição Voluntária não se verifica tal
subordinação”.

Uma outra amplitude oferece também, ao juiz, este artigo 1409.º: a
faculdade de recusar a produção de provas quando as julgue desnecessá-
rias, o que é um alargamento considerável dos poderes do juiz quando se
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(7) Como refere Castro Mendes, D.P.C., vol. I, págs. 93 e 94, “num processo de
suprimento de consentimento de um dos cônjuges, por exemplo, a mulher, para alienação
de imóveis em regime de comunhão (…) se ninguém falar, por exemplo, em que o marido
está crivado de dívidas e isso pode justificar a não alienação, mas se o juiz suspeitar do facto,
pode investigá-lo livremente e tomá-lo em conta para negar o suprimento”.

(8) Contudo, “o princípio inquisitório não permite que o tribunal oficiosamente se
substitua ou se sobreponha aos requerentes no impulsionamento inicial dos processos desta
espécie; assim, tal como os Processos de Jurisdição Voluntária se iniciam por acção das par-
tes, igualmente por sua acção eles podem, em qualquer altura, vir a terminar.” — Ac. da
Relação de Coimbra (RC) de 7 de Fevereiro de 1991, in Boletim do Ministério da Justiça
(BMJ), 404, pág. 533.

(9) Op. cit., supra, pág. 399.
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trata de Jurisdição Contenciosa, uma vez que lhe não é lícito privar as
partes do direito que lhes assiste de produção de prova.

3. Critério de julgamento

No que a este aspecto diz respeito, a decisão de uma causa pode ins-
pirar-se numa de duas orientações ou critérios diferentes: um juízo de
legalidade, ou um juízo de equidade ou oportunidade. Assim, ali, aos fac-
tos da causa, o juiz deve aplicar o direito constituído, julgando com base
em normas jurídicas, mesmo que a sua consciência entenda que seria justo
aplicar uma outra solução, como refere, para a Jurisdição Contenciosa, o
n.º 2 do artigo 659.º do C.P.C. No segundo caso, já o juiz não está vin-
culado à aplicação do direito legislado; tem, isso sim, a liberdade de apar-
tar o enquadramento rígido da lei e encontrar a solução que lhe pareça mais
equitativa, não podendo, contudo e ainda assim, ignorar ou postergar dis-
posições imperativas aplicáveis à situação. É este segundo critério que o
artigo 1410.º do C.P.C. aplica aos Processos de Jurisdição Voluntária (10).
Posto isto, aqui, o juiz é um árbitro a quem foi conferido o poder de jul-
gar ex aequo et bono: é-lhe pedido que adopte a solução que considerar
mais conveniente e oportuna para o caso concreto (11), (12). Como refere
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(10) Tal como Lebre de Freitas, ob. cit., pág. 52, “no processo civil propriamente dito,
ressalvada a possibilidade de julgar segundo a equidade …, o juiz está vinculado a aplicar
a lei. Já no Processo de Jurisdição Voluntária, quando deva tomar uma providência, o juiz
«não está sujeito a critérios de legalidade estrita, devendo antes adoptar em cada caso a solu-
ção que julgue mais conveniente e oportuna» (artigo 1410.º). […] Há lugar ao arbítrio judi-
cial quando a lei admite mais do que uma decisão possível perante determinado condicio-
nalismo fáctico ou recorre a uma cláusula geral que ao legislador compete concretizar;
[…] Este traço distintivo de regime é mais quantitativo do que qualitativo: também o direito
material aplicável no processo civil contencioso contém conceitos indeterminados e cláusulas
gerais que ao tribunal cabe concretizar; mas a maior frequência com que tal ocorre no
âmbito da jurisdição voluntária leva a erigir em regra o que fora dela é excepção”.

(11) Com algum sentido crítico, alude-se no Ac. Relação de Évora (RE) de 11 de
Dezembro de 1975, in BMJ, 254, pág. 246, ao “… predomínio da equidade sobre a lega-
lidade. Subtraindo o julgador aos critérios puros e rigorosos de carácter normativo fixa-
dos na lei, a equidade surge como verdadeira fonte mediata de direito, a que o artigo 4.º
do Código Civil (C.C.) deu expresso acolhimento. O julgador só deve utilizar os poderes,
concedidos pelo artigo 1410.º, quando as circunstâncias o justifiquem plenamente, já que,
na ausência delas, não poderá deixar de ter em atenção os princípios gerais consagrados no
sistema jurídico”.

(12) “O poder conferido ao julgador pelo artigo 1410.º do C.P.C. só vale para a
decisão em si e não para postergar os pressupostos da decisão, i. é, as condições em que

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



o Prof. Antunes Varela (13), “os Processos de Jurisdição Voluntária se
caracterizam por uma nota comum fundamental, que é a de neles se tra-
tar de matérias que necessitam de julgamento, mas de julgamento que
não pode subordinar-se, por esta ou aquela razão, aos critérios rígidos de
normas gerais e abstractas… São temas cujo julgamento não pede a
decisão da lei, porque apela antes para o bom senso do julgador, para os
critérios de razoabilidade das pessoas, para a capacidade inventiva ou o
talento improvisador do homem, são questões a cuja decisão se não adapta
a rigidez da justiça, mas antes a flexibilidade própria da equidade. Não
obstante isso, … é aos juízes ou, de um modo geral, aos tribunais que o
ordenamento jurídico confia o julgamento dessas matérias”. Para que tal
confiança seja entregue ao sistema judicial, aponta o autor duas razões
em específico: em primeiro lugar porque se considera que os juízes são as
pessoas que, pelo exercício continuado de uma actividade jurisdicional
contenciosa, têm uma maior experiência de julgamento de dissídios ou
da solução de conflitos (14), que os torna em agentes particularmente acti-
vos. Como segundo motivo, o facto de o Juiz dispor de autoridade, con-
ferida por ser um agente de um órgão de soberania, e de garantias de
imparcialidade. Percebe-se, por isso, a força psicológica que poderá reves-
tir na mente das partes uma solução encontrada com base na equidade, nos
critérios de razoabilidade e bom senso, mas emanada de uma entidade
como o Juiz.

Saliente-se a necessidade de consideração do caso concreto que moti-
vou o Processo de Jurisdição Voluntária, porquanto não é despicienda a
introdução, no texto do artigo supra mencionado, da expressão “em cada
caso”. De facto, está esta envolta em intencionalidade para sublinhar que
o julgador não se deve orientar por qualquer conceito abstracto de huma-
nidade; deve sim procurar no caso concreto descobrir a fundamentação
para uma solução que melhor sirva os interesses em causa.
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aquele poder é facultado, sejam pressupostos processuais ou de direito substantivo” — Ac.
RP de 11 de Outubro de 1994, in Col. Jur., 1994, 4, pág. 209.

(13) Estudos — Os Tribunais Judiciais, a Jurisdição Voluntária e as Conservatórias
do Registo Civil, in RLJ, 128, págs. 131 e 132.

(14) A propósito, refira-se que mesmo na Jurisdição Contenciosa é ao Juiz que com-
pete, nos termos do artigo 509.º do C.P.C., procurar a conciliação das partes, mediante
uma solução de equidade, pelo que o Juiz não é apenas, mesmo na sua função jurisdicio-
nal contenciosa, um mero agente, que actue de forma passiva, e apenas esteja incumbido
de garantir uma regularidade formal de aplicação da lei, substantiva ou adjectiva.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



Quanto ao percurso processual, poderá dizer-se, de forma muito sumá-
ria, que os artigos 302.º a 304.º do C.P.C., por remissão do n.º 1 do
artigo 1409.º do mesmo diploma, regulam a matéria da indicação das pro-
vas, o prazo para oposição, as consequências da falta de oposição, o limite
do número de testemunhas e o regime de registo dos depoimentos, sendo
de referir que em termos genéricos, este tipo de processos é abrangido
pela letra do artigo 463.º

4. Recursos

O n.º 2 do artigo 1411.º estabelece uma limitação muito importante no
que aos recursos diz respeito: não é admissível recurso para o Supremo Tri-
bunal de Justiça (S.T.J.) das resoluções proferidas no âmbito de processos
de Jurisdição Voluntária, o que se diferencia claramente das acções sobre
o estado das pessoas ou sobre interesses imateriais, também quase exclu-
sivamente patentes naquele tipo de processos, por se ter convencionado
terem estas como valor, um cêntimo para além do valor da alçada da Rela-
ção, nos termos do artigo 312.º do C.P.C., e por isso admitirem recurso para
aquela hierarquia jurisdicional, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º da Lei
de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (L.O.F.T.J.).

Contudo, esta limitação já suscitava no espírito do Prof. Alberto dos
Reis uma importante dúvida: o preceito referido “prevalece sobre a dis-
posição excepcional do 2.º número do artigo 678.º (15), ou, ao contrário,
é esta disposição que se sobrepõe àquele preceito” (16)? Na verdade,
determina-se naquele articulado, embora já não na redacção que o ilustre
Prof. conheceu, dada a revisão a que o artigo foi sujeito em 1995 e 1996,
mas certamente com o mesmo sentido: se o recurso tiver por fundamento
a violação de regras de competência internacional, em razão da matéria ou
da hierarquia, o que determina, nos termos do artigo 101.º do C.P.C. a
incompetência absoluta do tribunal, ou a violação do caso julgado, o
recurso é sempre admissível, independentemente do valor da causa. Assim,
se num processo de Jurisdição Voluntária se levantar a questão da incom-
petência absoluta do tribunal ou da ofensa ao caso julgado, quando hou-
ver decisão sobre a mesma, até onde poderá o recurso sobre ela ser inter-
posto: até à Relação ou até ao Supremo? Estaremos portanto numa situação
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(15) Uma vez que este artigo se aplica por força do artigo 463.º do C.P.C.
(16) Alberto dos Reis, Processos Especiais, cit. supra, pág. 491.
10
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de conflito porquanto o artigo 678.º, n.º 2, permite o recurso até ao S.T.J.,
enquanto o artigo 1411.º, n.º 2, só o permite até à Relação.

Poderá dizer-se, nos termos dos Acórdãos de 16 de Junho de 1948 e 17
de Abril de 1951 do S.T.J. (17) (18), que naturalmente deverão ler-se à luz
de legislação já revogada embora com uma redacção em tudo similar
àquela que vigora hoje entre nós para a mesma matéria, que a disposição
do artigo 678.º prevalece sobre a limitação constante do artigo 1411.º
A opinião do Prof. Alberto dos Reis é, contudo, a oposta. Considera que
a própria natureza do processo justifica a limitação ou proibição de recurso
para o S.T.J., devendo ela colocar-se acima do disposto no n.º 2 do
artigo 678.º Um dos argumentos que motivou esta conclusão foi a redac-
ção do Acórdão de 4 de Novembro de 1952, publicado in Revista de Legis-
lação e de Jurisprudência (RLJ), n.º 85, pág. 253, em que se referia que
“se a natureza do processo ou qualquer disposição da lei não permitirem
recurso por qualquer fundamento, mesmo que o valor da causa exceda a
alçada, não é de admitir o recurso…”. Portanto, é de considerar que a
natureza do processo de Jurisdição Voluntária não admite recurso para
o S.T.J., mesmo quando o valor da causa exceda a alçada da Relação,
porque é o próprio n.º 2 do artigo 1411.º que limita, de forma excepcio-
nal, e para além da excepção geral do n.º 2 do artigo 678.º, a regra do
artigo 678.º, n.º 1. Além deste argumento, refere que no caso dos processos
em apreço o juiz está adstrito a juízos de equidade. Ora, se o S.T.J. é um
tribunal de controlo da legalidade e não da oportunidade, compreende-se
que ele não possa pronunciar-se sobre questões em que está em causa a
oportunidade, a possibilidade da sua resolução com base na equidade (19).
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(17) Publicados in Boletim n.º 7, pág. 233, e n.º 24, pág. 244.
(18) Naturalmente, sem prejuízo de soluções posteriores.
(19) Como se refere na primeira nota ao artigo 1411.º do C.P.C. anotado por Abí-

lio Neto, em sentido diverso daquele que se refere no texto, “o n.º 2 deste artigo veio pôr
termo a uma dúvida que o texto anterior suscitava: agora ficou claro que a preclusão do
recurso para o S.T.J. só ocorre relativamente a resoluções proferidas segundo critérios de
conveniência ou oportunidade, e não em relação àquelas que se fundamentem em critérios
de estrita legalidade. Com efeito, o Assento do S.T.J. de 6 de Abril de 1965 (BMJ, 146,
pág. 325…) veio estabelecer que ‘nos Processos de Jurisdição Voluntária em que se faça
a interpretação e aplicação de preceitos legais em relação a determinadas questões de
direito, as respectivas decisões são recorríveis para o Tribunal Pleno…’ ’’. A despeito do
facto de ter sido revogado em 1995 o anterior artigo 2.º do C.C. que admitia os Assentos
como fonte de Direito, bem se repara que na versão actual do n.º 2 do artigo 1411.º, tam-
bém alterada com a reforma daquele ano, se consagrou aquela dicotomia, referindo-se que
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Quanto a nós, parece-nos que a observação tem que ser feita de um
modo mitigado: a resolução de um Processo de Jurisdição Voluntária não
admite recurso para o S.T.J. uma vez que é baseada em juízos de conve-
niência ou oportunidade, e sempre que assim seja, é nítido que a hipó-
tese de recurso não deve sequer colocar-se. Contudo, para além do crité-
rio de resolução que possa adoptar-se, situa-se em fase anterior a verificação
dos pressupostos processuais que implicam um correcto funcionamento
das instâncias judiciais. Assim, por força do n.º 2 do artigo 678.º do C.P.C.,
por remissão do artigo 463.º, não parece dever ignorar-se os aspectos que
motivam a incompetência absoluta do tribunal e, por consequência, aspec-
tos muito anteriores ao juízo de oportunidade que possa vir a fazer-se, o
que mostra dever admitir-se nessa situação o recurso para o S.T.J.

5. Revogabilidade das resoluções

O n.º 1 do artigo 1411.º é muito claro ao referir que as resoluções de
um Processo de Jurisdição Voluntária podem ser livremente alteradas, sem
prejuízo dos efeitos entretanto produzidos. Daqui não se infira que estas
resoluções não são passíveis de basear a formação de caso julgado. Ele
forma-se nos mesmos termos em que se forma nos processos de Jurisdi-
ção Contenciosa, de acordo com o disposto no artigo 677.º do C.P.C.
Sucede, isso sim, que o caso julgado não possui nos processos de Jurisdição
Voluntária a característica da irrevogabilidade; pelo contrário, qualquer
resolução pode ser livremente alterada, mesmo já tendo existido trânsito em
julgado. Essa possibilidade de alteração, apesar de livre, não é arbitrária,
tanto que deverá ter como fundamento circunstâncias supervenientes que
a justifiquem. Além disso, a alteração estará sujeita a recurso, se a ele hou-
ver lugar.

Além do mais, a possibilidade de alteração não prejudica os efeitos que
a resolução anterior tenha entretanto produzido: tais efeitos subsistem por-
quanto a nova resolução só terá eficácia a partir do momento em que é
proferida.

Por quanto acabou de dizer-se, uma outra distinção que pode estabe-
lecer-se com os processos de Jurisdição Contenciosa é a de que, proferida
a sentença, não fica o poder jurisdicional do juiz esgotado. Tal se con-
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não é admissível o recurso para o S.T.J. das resoluções proferidas com base em critérios
de conveniência ou oportunidade.
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firma com a contraposição entre o n.º 1 do artigo 1411.º e os n.os 1 e 3 do
artigo 666.º

B — SUPRIMENTO DO CONSENTIMENTO

1. Suprimento do consentimento como processo de jurisdição
voluntária

Quando é requisito necessário, para a realização de um determinado
acto jurídico, o consentimento de determinadas pessoas, poderá ocorrer
uma de duas situações: ou o acto não pode ser praticado validamente, se
a pessoa recusar ou estiver impedida de prestar tal consentimento, ou se soli-
cita que a prestação do mesmo seja suprida, de modo a permitir-se a prá-
tica do acto. É esta a hipótese que interessa, para o estudo em causa.

Como menciona o Prof. Alberto dos Reis (20), “é à lei substantiva, e
não à lei processual, que compete fixar os casos em que a recusa ou falta
de consentimento pode ser suprida; e o princípio geral a enunciar não pode
ser senão este: o consentimento só pode ser suprido judicialmente quando
a lei reguladora do respectivo acto jurídico permitir o suprimento. Se a
lei substancial nada disser a tal respeito, tem de concluir-se que o supri-
mento é inadmissível” (21). Tal é também a concepção que se infere do pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 1425.º: não se refere a possibilidade de um
pedido de suprimento do consentimento em todo e qualquer caso, mas
apenas “…nos casos em que a lei o admite…”. Assim, perante um caso
concreto de recusa do consentimento necessário para a prática de qual-
quer acto em que seja exigido, e consequentemente, para a sua validade,
enquanto acto jurídico, o primeiro aspecto que se coloca é precisamente o
de se saber se o consentimento pode ser suprido judicialmente, o que natu-
ralmente é um problema de direito substantivo.

Como veremos infra, entre os casos que o C.C. apresenta de neces-
sidade de consentimento para a prática de determinados actos e sua pos-
terior eficácia, encontramos o da alienação, oneração, arrendamento ou
constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre a casa da morada de
família, nos termos do artigo 1682.º-A. Contudo, prevê também a possi-
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(20) Ob. cit., pág. 459.
(21) Itálico nosso.
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bilidade de esse consentimento ser suprido judicialmente, segundo o dis-
posto no n.º 3 do artigo 1684.º do mesmo diploma.

Posto isto, quando o consentimento pode ser suprido judicialmente,
poderá vir a colocar-se a questão de saber qual a forma de processo a
empregar. No entender do Prof. Alberto dos Reis (22), “é indispensável evi-
tar a confusão entre as duas questões. Suponhamos que se usa um processo
especial … para um caso de recusa do consentimento que, segundo a lei
civil, não pode ser suprido; o juiz, em vez de anular o processo com o
fundamento de se ter empregado processo especial para caso em que a lei
o não admite, o que deve é julgar improcedente a acção. A acção impro-
cede, porque o autor não tem o direito de fazer suprir o consentimento; mas
o processo especial foi bem aplicado, visto que se fez uso dele para o fim
a que se destina: pedido de suprimento de consentimento” (23).

2. Motivos da ausência do consentimento

Da leitura do artigo 1425.º do C.P.C. poderá presumir-se que este
processo especial só é admissível para solicitar o suprimento do consenti-
mento quando este tenha sido recusado. Portanto, só nas situações de
recusa da prestação do consentimento é que se estaria perante um caso
de legitimidade do recurso a este processo especial.

Não é contudo essa a nossa posição. Na verdade, o que se refere é
que se a recusa for o fundamento do pedido de suprimento, deverá pro-
ceder-se à citação do recusante, que lhe permita contestar e fundamentar
as acusações de recusa, devendo seguir-se os termos processuais dos n.os 2
e 3 do mencionado preceito. Porém, se a inexistência do consentimento
tiver como fundamento outros motivos que não a recusa, nomeadamente a
impossibilidade da sua prestação, por exemplo, por se encontrar em coma
o indivíduo que devia prestá-la, faz todo o sentido que de imediato o pro-
cesso siga os termos do n.º 4, uma vez que a oportunidade da contestação
seria uma mera perda de tempo.

Logo, na nossa opinião, não deve excluir-se o Processo de Suprimento
do Consentimento com base noutro fundamento que não a recusa: pura e
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(22) Ob. cit., pág. 459.
(23) Itálico nosso. Repare-se que onde se substitui o texto por reticências, refe-

ria-se no texto original o artigo 1477.º, onde se previam os Processos Especiais de Supri-
mento do Consentimento.
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simplesmente o percurso processual deverá ser diferenciado, ao contrário
do que se tem entendido, por se alegar que o aludido Processo, para caber
nos termos do art. 1425.º, deverá ter como fundamento a recusa na pres-
tação do consentimento. Não pode deixar de se referir que se admitem, de
facto, outros fundamentos para este processo: a incapacidade ou a ausên-
cia da pessoa que deveria prestar o consentimento, p. ex. Assim, nos ter-
mos da al. a) do n.º 1 do art. 2.º do DL 272/2001, de 13 de Outubro, os
processos com este fundamento passaram a ser da competência do Minis-
tério Público, o que pressupõe uma tramitação simplificada pela impossi-
bilidade física de oposição. Ora, além destes, nada obsta a que se admi-
tam outros fundamentos que, pela sua especificidade, caibam no âmbito do
art. 1425.º do C.P.C., embora não haja lugar ao preenchimento de todos os
passos processuais que são exigidos no caso de recusa.

3. Trâmites processuais

O esquema processual adoptado no artigo 1425.º, para este tipo de pro-
cessos especiais, é o seguinte: o Requerimento; a Citação; a Oposição;
as Diligências Necessárias e a Audiência de Julgamento.

Assim, quanto ao requerimento inicial, o autor deverá alegar que o réu
não prestou o consentimento exigido para a prática de determinado acto jurí-
dico, tentando mostrar que, se a falta se baseia na recusa, ela é injustifi-
cada, e se se baseia na impossibilidade de a prestar, tal impossibilidade se
manterá, o que anulará o efeito útil da prática do acto se a sua prestação
não for suprida. Naturalmente, quer num, quer no outro caso, deverá con-
cluir com o pedido de que o consentimento seja judicialmente suprido.

No que concerne à Citação, caso não haja motivo para o indeferi-
mento liminar, como seria o caso de a lei substantiva não admitir, para a
situação em concreto, que o consentimento possa ser suprido judicial-
mente, ou para a aplicação do artigo 508.º do C.P.C., deve o réu ser citado,
quando é alegada a recusa na prestação do consentimento, por despacho do
Juiz, nos termos do artigo 303.º do mesmo diploma, para, no prazo de
10 dias, querendo, contestar. Na verdade, por outro lado, se no requerimento
inicial se alega a falta do consentimento por impossibilidade da sua pres-
tação, fora dos casos previstos no DL 272/2001, de 13 de Outubro, que se
mencionou acima, deverá o Juiz, no âmbito dos seus poderes de actuação,
verificar a veracidade de tais alegações, e, caso sejam reais, estando invia-
bilizada a contestação, passar para a fase de resolução, nos termos do n.º 4
do artigo 1425.º do C.P.C.
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Sobre a Oposição deverá dizer-se que, depois de citado o réu ou recu-
sante para contestar, quando a tal acto há lugar, nos termos vistos supra,
pode verificar-se uma de duas situações: este não deduz qualquer oposição
dentro do prazo que lhe assiste, ou, pelo contrário, deduz oposição. Na pri-
meira situação, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 1425.º do C.P.C.,
cumpre ao juiz decidir, resolver, após obtenção das necessárias informações
e esclarecimentos. Por esta disposição se percebe que este processo não
tem carácter cominatório, ou seja, se o réu não contestar ou deduzir opo-
sição, o juiz não está obrigado a suprir o consentimento, podendo fazê-lo
ou não, conforme considere sensato, em face dos motivos apresentados
pelo requerente e de outros dados que possa vir a recolher. Assim, na
falta de oposição segue-se a recolha de informações ou esclarecimentos que
possam ser considerados necessários e só depois o juiz elaborará a reso-
lução. Quanto à segunda hipótese, subsiste a subdivisão em duas possi-
bilidades: opor o citado que não recusou o consentimento, ou apresentar os
motivos que o levaram a recusar a prestação do consentimento. Naquele
caso não haverá, na génese, uma oposição ao pedido mas sim uma impug-
nação do facto alegado pelo autor, incumbindo a este fazer prova do que
alegou no requerimento inicial (24).

Quanto às Diligências Necessárias e Audiência de Julgamento, podem
as partes requerer a produção de prova que sirva para a demonstração dos
factos que alegam, admitindo o juiz aquelas que entender por adequadas.
Por outro lado, havendo contestação e portanto, posterior audiência, nos ter-
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(24) Assim, se se fizer a necessária prova e o juiz resolver pelo suprimento do con-
sentimento, condenará o réu ou recusante nas custas, nos termos do artigo 446.º do C.P.C.
Se se não fizer a prova e o juiz não suprir o consentimento, então as custas serão a cargo
do autor, de acordo com o disposto no mesmo artigo. Contudo, se se não prova a recusa
mas o juiz supre o consentimento, entende o Prof. Alberto dos Reis, ob. cit., pág. 465, que
as custas também ficam a cargo do autor, isto porque, supondo que o réu se limitou a
impugnar o facto da recusa alegada pelo autor, “em tais circunstâncias não há razão para
lançar sobre o réu o peso de quaisquer custas. O autor conseguiu, é certo, ver atendido
o seu pedido; mas apurou-se que foi para juízo sem necessidade, visto que o réu não
recusou o consentimento.” [itálico nosso]. Nesse caso, nos termos do n.º 1 do artigo 446.º,
é condenado em custas, quem, não havendo vencimento da acção, dela tirar proveito. Até
aqui referiu-se apenas a hipótese de o réu apresentar apenas uma impugnação da recusa ale-
gada pelo autor. Mas se tiver apresentado oposição, justificando os motivos da sua recusa,
o facto da recusa considera-se admitido por acordo, porquanto o réu apresenta os seus
argumentos e motivos — n.º 2 do artigo 490.º do C.P.C. — pelo que o processo se reduz
à questão de saber se a recusa foi ou não justificada e aqui as custas serão a cargo de quem
decair nesta questão.
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mos do n.º 3 do artigo 1425.º, esta não é propriamente uma audiência de
discussão e julgamento mas sim uma audiência de instrução e julgamento,
como o refere o Prof. Alberto dos Reis, porquanto os actos a praticar na
audiência são tão só o da audição dos interessados, o da produção das
provas admitidas e o da resolução, que é proferida oralmente e que deverá
ser transcrita na acta da audiência.

Além do mais, nos termos do n.º 3 do artigo 1409.º do C.P.C., a sen-
tença, no caso de um processo de Jurisdição Voluntária, deverá ser profe-
rida no prazo de 15 dias, dando-se a entender que, com este prazo se quis
estabelecer um meio deveras célere para o processo de suprimento de con-
sentimento, por via do facto de pertencer àquele tipo de processos espe-
ciais. Contudo, e apesar das alterações legislativas, concordamos com o
Prof. Alberto dos Reis (25), quando refere que tal prazo não se compadece
com o processualismo referido: na verdade, “o recusante tem de ser citado
para dizer, dentro de dez dias, o que se lhe oferecer. Se deduzir oposição,
seguem-se os trâmites que indicámos; ainda que a não deduza (26), é
impossível que a autorização esteja suprida dentro do prazo fixado…”;
naturalmente que o Ilustre Professor se refere a outro prazo que, à data do
seu comentário vigorava entre nós, o de 10 dias, mas não pode dizer-se que
as posteriores reformas tenham alterado substancialmente a questão — ape-
nas alargaram o prazo para a resolução em mais 5 dias, o que continua a
parecer manifestamente insuficiente, e de certa forma “letra morta”.

C — NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PARA A ALIE-
NAÇÃO DA CASA DE MORADA DE FAMÍLIA

1. Aspectos jurídicos

No tocante aos bens imóveis próprios dos cônjuges ou comuns do
casal, é o artigo 1682.º-A do C.C. que regula a possibilidade de alienação
ou oneração dos mesmos. Assim, depende do regime de bens de casa-
mento adoptado, a necessidade ou não de consentimento para a prática
daqueles actos quando incidem sobre bens imóveis próprios dos cônjuges
ou comuns do casal. De facto, nos termos da alínea a) do n.º 1 daquele pre-
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(25) Ob. cit., pág. 467, in fine.
(26) Ou que a ela não haja lugar, como se referiu supra.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



ceito, se entre os cônjuges vigorar ou o regime de comunhão geral ou o
regime de comunhão de adquiridos, é necessário o consentimento para a
“alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos pes-
soais de gozo sobre imóveis próprios ou comuns”, o que já não acontece no
caso de vigorar como regime de bens do casamento o da separação. Neste
caso não é necessário o consentimento de ambos os cônjuges. Ora, a casa
de morada de família é um imóvel. Está sujeita ao mesmo regime? Par-
cialmente, porquanto a situação se mantém a mesma nos casos dos regimes
de casamento de comunhão de bens, seja ela geral ou de adquiridos, mas
o mesmo já se não passa no que concerne ao regime de separação de bens,
uma vez que, mesmo nesta situação, o consentimento é sempre exigido,
como claramente o expressa o n.º 2 do artigo 1682.º-A. Tal solução é
compreensível: aquele não é apenas mais um imóvel que pertence ao casal
ou a um dos cônjuges, mas sim a casa que serve de palco às relações fami-
liares e que se ergue em suporte da instituição cujos interesses devem acima
de tudo ser protegidos, contra vontades menos claras, a Família. A lei cen-
trou aqui na Família o interesse que baseia a necessidade do consentimento,
através da tutela especial do n.º 2 do referido artigo do C.C., independen-
temente do regime de bens do casamento. É o interesse da família que pode-
ria ser posto em causa se a casa onde ela se abriga pudesse ser vendida sem
um entendimento entre os dois suportes da mesma, os cônjuges — não
seria o interesse de nenhum destes em particular que estaria em causa mas
o da possibilidade de estabilidade e segurança da família (27) (28) (29).
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(27) Naturalmente que a casa de morada de família só mantém essa natureza, de
acordo com o preceituado na lei, se e enquanto ela for de facto, a residência da família,
nos termos do artigo 1673.º do C.C.

(28) “O n.º 2 do artigo 1682.º-A tem um alcance extremamente importante e deve
ser visto em conjunto com o artigo 1682.º-B. Trata-se, num caso e noutro, de estabelecer
um regime especial de protecção da casa de morada de família, ou mais exactamente de pro-
tecção de cada um dos cônjuges contra actos praticados pelo outro em relação à casa, na
linha de tendência observável no direito comparado”, como refere Leonor Beleza, Reforma
do Código Civil, 1981, pág. 131.

(29) “O interesse que a disposição do n.º 2 do artigo 1682.º-A do C.C. pretende
proteger não é já o interesse na conservação da casa de família no património dos côn-
juges ou de um só deles, mas o interesse na manutenção da residência de família, pelo
que sendo o regime de casamento o de separação, aquilo que se tem em vista evitar é
que o cônjuge a quem exclusivamente pertence a casa de morada de família disponha dela,
forçando o outro cônjuge a abandoná-la. Desta forma, ao cônjuge que não deu o con-
sentimento, só é lícito exercer o direito de anulação que o artigo 1687.º lhe confere,
quando o acto praticado pelo outro põe em risco a subsistência da habitação de família
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Posto isto, seja qual for o regime de bens do casamento, é sempre
necessário o consentimento de ambos os cônjuges para a “alienação, one-
ração, arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais de gozo
sobre a casa da morada de família”.

É então possível mencionar que estamos perante as denominadas situa-
ções de Ilegitimidades Conjugais, cuja violação é sancionada nos termos
do n.º 1 do artigo 1687.º do C.C., que comina com a anulabilidade os
actos praticados contra, entre outros, o disposto no artigo 1682.º-A, quando
não exista consentimento, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do mesmo
artigo (30) (31). Ora, como Pereira Coelho (32), podemos dizer que “o
casamento gera incapacidades (33) […] são verdadeiras ilegitimidades con-
jugais, pois não são estabelecidas para cada um dos cônjuges, por se
reconhecer que ele é inapto ou menos idóneo, por causa do casamento, para
governar a sua pessoa e os seus bens, mas sim em vista de proteger — na
ideia da lei — o cônjuge e os interesses gerias da família”. Face a estar
em causa a protecção do outro cônjuge e os interesses da família em geral,
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na casa que de tal acto foi objecto, ou quando do acto possa resultar ver-se o cônjuge
não proprietário da casa forçado a sair dela, o que nunca acontecerá se a casa, muito
embora haja sido morada de família, deixou de o ser” — S.T.J. de 10 de Maio de 1988,
in BMJ, 377, pág. 506.

(30) Quanto ao regime da anulabilidade, nos termos ainda do n.º 1 do artigo 1687.º
do C.C., a anulação pode ser pedida pelo cônjuge que não deu o consentimento ou seus her-
deiros, nos 6 meses posteriores à data em que o requerente tenha tido conhecimento do acto,
mas nunca depois de decorridos 3 anos sobre a sua realização — n.º 2 do mesmo artigo.
Como refere Pereira Coelho, Curso de Direito da Família, Coimbra, 1986, pág. 417, “a anu-
labilidade é sanável mediante confirmação, nos termos gerais” — artigo 288.º do C.C. —
confirmação essa que pode ser tácita ou expressa.

(31) Embora se possa ainda configurar um regime mais gravoso no caso de o bem
alienado ou onerado pertencer ao outro cônjuge: o da nulidade, nos termos da venda de bens
alheios.

(32) Curso de Direito da Família, Coimbra, 1986, pág. 411.
(33) Embora considere que esta terminologia não é a mais adequada, referindo que

no caso em concreto estamos mais perante ilegitimidades do que incapacidades propriamente
ditas. Na verdade, e também como o faz M. Andrade, Teoria Geral, II, págs. 116 e ss., enun-
cia Pereira Coelho, ob. cit., pág. 411, que “enquanto a capacidade ‘depende de uma qua-
lidade, isto é, de um modo de ser do sujeito em si, a legitimidade resulta de uma posição,
isto é, de um modo de ser para com os outros’ (Carnelutti). Assim ‘se a interdição de con-
cluir o negócio jurídico se inspira na tutela de interesses alheios, podendo o negócio ser con-
cluído pelo titular destes interesses (ou seu representante) ou com o consentimento dele, esta-
mos no campo da ilegitimidade. Se ela obedece a uma ideia de protecção do próprio
interdito, em razão da sua capitis deminutio natural…, estamos em face de uma incapaci-
dade’ (Andrade)”.
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que não os dos próprios cônjuges, e porque tal situação resulta da sua
posição de casados, se exige o consentimento para a alteração da situação
jurídica da casa de morada de família. Caso ele não seja prestado e se veri-
fique tal alteração estaremos perante a referida ilegitimidade.

Posto isto, insistimos na ideia, e quanto à casa de morada de família,
seja qual for o regime de bens do casamento, é sempre uma Ilegitimidade
Conjugal (embora outras existam):

— alienar a casa de morada de família — artigo 1682.º-A, n.º 2,
do C.C.;

— onerar a casa de morada de família, através da constituição de
direitos reais de gozo ou de garantia, e ainda dá-la de arrenda-
mento ou constituir sobre ela outros direitos pessoais de gozo
— artigo 1682.º-A, n.º 2, do C.C.;

— dispor do direito de arrendamento da casa de morada de família
— artigo 1682.º-B do C.C.

2. O consentimento conjugal — forma de o prestar; possibili-
dade do seu suprimento judicial; anulabilidade, no caso da
falta de consentimento, ou de inexistência do seu suprimento,
dos actos que o exigem

Como nos refere o n.º 1 do artigo 1684.º do C.C., quando é legalmente
exigido para a prática de determinados actos, o consentimento deve ser pres-
tado em especial para cada um desses actos, o que naturalmente permite
perceber, como já se disse supra, que a lei pretende que aquele que tem
que dar o consentimento o pondere para cada um dos actos em que o vai
prestar. Por isso, o consentimento tem que ser dado caso por caso e não
em termos gerais, ou seja, tem de ser certo e determinado, com limitação
objectiva prefixada: é necessário concretizar o acto, especificando a ope-
ração de que se trata (34). Esse consentimento, nos termos do n.º 2 do
mesmo artigo está sujeito à forma exigida para a procuração, i. é, à forma
exigida para o respectivo negócio ou acto jurídico, nos termos do n.º 2 do
artigo 262.º do C.C.
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(34) Como referem Antunes Varela e Pires de Lima, Código Civil Anotado, vol. IV,
1992, pág. 308, “a exigência de especificação não envolve, porém, a necessidade de indi-
car todos os elementos do negócio a realizar, designadamente a identidade da pessoa com
quem o contrato deva ser celebrado”.
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Por outro lado, poderá também referir-se que a autorização ou con-
sentimento (35) poderá ser revogada enquanto o acto para o qual foi con-
cedida não tiver ainda sido praticado; contudo, se a execução do acto já tiver
tido o seu início, poderá, no entender de Pereira Coelho, ainda assim,
revogar-se o consentimento desde que sejam reparados quaisquer prejuízos
que um terceiro possa sofrer com a revogação do consentimento. Entende
também este autor que, apesar de estarmos no domínio de um preceito
excepcional, que não comporta interpretação analógica, é a solução mais
razoável estender à revogação do consentimento a forma exigida no n.º 2
do artigo 1684.º do C.C. Além de que o suprimento, tal como se infere
do n.º 3 deste artigo, só tem lugar relativamente a actos que não possam
ser validamente praticados sem o consentimento de ambos os cônjuges.

Prestado o consentimento, o efeito é o da validação dos actos que o
outro cônjuge praticar, no caso de este não ter legitimidade para eles, como
é o caso da alienação da casa de morada de família, que estamos a analisar.

Quanto à possibilidade de suprimento judicial, é muito claro o n.º 3
do referido artigo ao admiti-lo, quer nos casos de recusa injustamente
motivada, quer nos casos de impossibilidade — por afastamento, doença
ou outro motivo — seguindo-se o processo especial que analisamos supra,
prescrito nos artigos 1425.º e ss. do C.P.C.

D — COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA PARA A
DECISÃO DE TAIS ACÇÕES, NO CASO DE RECUSA

1. Definição e enquadramento

Um dos pressupostos processuais mais importantes é a competência,
ou seja, é necessário que o tribunal perante o qual a acção foi interposta seja
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(35) Não poderá olvidar-se que apesar desta necessidade de consentimento, um dos
cônjuges poderá conferir ao outro mandato com procuração — ou representação — para por
si só intervir, p. ex., em todos os actos de disposição de bens, embora também aí, no
entender de Augusto Lopes Cardoso, Administração dos Bens do Casal, págs. 257 e 258,
deva actuar nas qualidades de quem intervém por si e como representante do outro cônjuge.
Contudo, o consentimento não pode confundir-se com uma procuração, porque o cônjuge
que através deste meio outorga poderes ao outro não o incumbe de agir em nome dele: como
refere Antunes Varela e Pires de Lima, ob. cit., pág. 309, “o cônjuge que intervém na prá-
tica do acto age em nome próprio. A declaração de consentimento do outro cônjuge serve
apenas para legitimar a sua actuação…”.
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competente, para decidir sobre a questão que lhe é apresentada. Este facto
resulta da situação de o poder jurisdicional estar repartido, de acordo com
vários critérios, entre vários tribunais. Assim, cada tribunal tem apenas o
poder de julgar num determinado âmbito limitado de acções, e não em
todas as que os interessados pretendam submeter à sua apreciação. Poderá
então distinguir-se entre a competência abstracta e a competência con-
creta do tribunal: aquela é a franja do poder jurisdicional que foi atribuído
ao tribunal; esta significa que a acção ao tribunal submetida está abrangida
pela área de jurisdição genérica ou abstracta do tribunal. Assim, como
referem Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora (36), “dizem-se
regras de competência as normas definidoras dos critérios que presidem à
distribuição do poder de julgar entre os diferentes tribunais […] No plano
interno, o poder jurisdicional começa por ser dividido por diferentes cate-
gorias de tribunais, de acordo com a natureza da matéria em causa”.

Posto isto, a função jurisdicional está distribuída por tribunais admi-
nistrativos, militares, fiscais, judiciais, e a cada um destes tipos cabem
matérias específicas do Direito. Logo, a competência em razão da maté-
ria distribui-se por diferentes espécies ou categorias de tribunais, que entre
si não têm qualquer relação de subordinação, dependência ou hierarquia,
situando-se, por isso, no mesmo plano horizontal. O fundamento base
desta distinção da competência em razão da matéria radica no princípio da
especialização, pela vantagem de reservar a órgãos judiciários diferencia-
dos a decisão e conhecimento de certos sectores de Direito, pela imensi-
dão dos sectores e consequentes normas que o integram.

“A primeira classificação dos tribunais, assente na competência em
razão da matéria, é a que distingue entre tribunais judiciais (aos quais tam-
bém se chama tribunais comuns), de um lado, e tribunais especiais, de
outro” (37). Ora, aqueles, os tribunais judiciais, dentro da organização judi-
ciária do país, são a regra, pelo que gozam da atribuição de uma competência
não discriminada, ou seja, não especificamente atribuída por lei, enquanto
que aos restantes tribunais, que constituem a excepção, é limitada a sua
competência às matérias que especificamente lhes são atribuídas. Isto
mesmo plasma o artigo 66.º do C.P.C., que, através de uma definição nega-
tiva de competência, atribui aos tribunais judiciais uma competência residual,
pois competem-lhe as causas que “não sejam atribuídas a outra ordem juris-

Competência em razão da matéria para os processos especiais… 157

(36) Manual de Processo Civil, Coimbra Editora, 1985, pág. 195.
(37) Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, ob. cit., pág. 207.
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dicional”. Com isto se pretende referir que todas as acções que extravasem
as matérias especificamente atribuídas aos tribunais especiais, cabem no
círculo de competência geral ou indiscriminada dos tribunais judiciais.

Esta é, portanto, uma primeira classificação que pode, com facilidade
denotar-se. Porém, distingue ainda a lei, dentro dos tribunais judiciais,
ou gerais, e no que se refere à competência em razão da matéria, entre os
tribunais de competência especializada, os tribunais de competência gené-
rica, e os tribunais de competência específica, cuja divisão de competên-
cia radica, na diferente natureza da matéria, quando se distinguem os dois
primeiros, e na forma do processo aplicável, que varia consoante o valor
da causa, quando se distinguem os dois últimos. O artigo 67.º do C.P.C.
admite a distinção entre estes tipos de tribunais ao referir que determina-
das causas, em função da matéria do Direito que as baseia, são da com-
petência dos tribunais judiciais que são dotados de competência especiali-
zada. Competência essa que é atribuída pelas leis de organização judiciária
— entre nós, a L.O.F.T.J., aprovada pela Lei 3/99, de 13 de Janeiro.

A L.O.F.T.J. regula, então, como se depreende da sigla, a organiza-
ção dos tribunais judiciais. O seu artigo 18.º regula em geral a atribui-
ção da competência em razão da matéria, sendo a redacção do n.º 1 a
mesma que se plasma no artigo 66.º do C.P.C., cujo alcance já acima
referimos. O seu n.º 2 é que vem adiantar que é a L.O.F.T.J. o diploma
que determina a delimitação de competência entre os tribunais judiciais,
e aquele também onde se circunscrevem as matérias que vão competir
aos tribunais de competência específica. Assim, na primeira parte,
admite-se a delimitação de competência entre os tribunais judiciais, e na
segunda parte do mesmo artigo se admite a distinção entre os tribunais judi-
ciais de competência genérica e os tribunais judiciais de competência
específica. Esta observação é complementada com o disposto no artigo 64.º
do mesmo diploma, artigo revisto pelo DL 38/2003, de 8 de Março, cuja
redacção é bem clara: “1 — Pode haver tribunais de 1.ª instância de com-
petência especializada e de competência específica. 2 — Os tribunais de
competência especializada conhecem de matérias determinadas, indepen-
dentemente da forma de processo aplicável…”. Refere, por outro lado, o
n.º 2 do artigo 65.º do mesmo diploma, na sequência do que se vem
dizendo, que “nos tribunais de comarca os juízos podem ser de competência
genérica, especializada ou específica”.

Chegamos assim, ao ponto que nos vai interessar desenvolver, dentro
do tema que escolhemos tratar desta forma. Na verdade, a L.O.F.T.J. iden-
tifica como espécies de tribunais de competência especializada, admitidos
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entre nós, vários tribunais, cuja emancipação resulta da importância da
área do direito a que concretamente dizem respeito, portanto da matéria
que é tratada. Fá-lo no artigo 78.º, sendo-nos de especial interesse a alínea b)
desse artigo: como tribunais de competência especializada podem ser cria-
dos os tribunais de FAMÍLIA. Quais são então as matérias que a este
ficam intimamente adstritas? É o artigo 81.º daquele diploma que nos res-
ponde, e dentro do que temos vindo a tratar, logo a sua alínea a) esclarece
que são da competência dos tribunais de família os “Processos de Jurisdi-
ção Voluntária relativos aos cônjuges”. Então, é da competência dos tribunais
de família a decisão de uma causa interposta para obter o suprimento do con-
sentimento para a alienação da casa de morada de família.

Será?
Porquê esta interrogação? Porquê esta dúvida? Bem, porque na ver-

dade, na inserção sistemática dos artigos 1425.º e ss. do C.P.C., os processos
de suprimento estão fora do âmbito dos Processos de Jurisdição Voluntá-
ria relativos aos cônjuges que estão previstos nos artigos 1412.º a 1417.º-A
do mesmo código. Por isso, em termos de interpretação literal, os processos
de suprimento não cabem no âmbito da alínea a) do artigo 81.º da L.O.F.T.J.
Cair-se-ia, logo, no âmbito da alínea a) do artigo 77.º do diploma que
regula a organização dos tribunais: compete aos tribunais de competência
genérica “preparar e julgar os processos relativos a causas não atribuídas
a outro tribunal”. Mas a necessidade de consentimento só decorre na tota-
lidade do facto de estarmos perante duas pessoas investidas de um estado
em particular entre si: são cônjuges, são os pilares de uma família, pelo que
aquela necessidade decorre não de uma qualidade de cada um deles, mas
de um estado de cada um para com o outro, composto exactamente nos mes-
mos contornos. Parece de todo o sentido que sejam os tribunais de famí-
lia a encarregar-se do caso. Além do mais, no âmbito de uma interpreta-
ção literal das palavras que compõem a alínea a) do artigo 81.º da L.O.F.T.J.,
poderemos chegar à conclusão de que “Processos de Jurisdição Voluntária
relativos aos cônjuges” são aqueles que se relacionam, que têm como
sujeitos, os cônjuges, pelo que assim sendo, abstraindo-nos da expressão
utilizada como título da Secção II da enumeração dos Processos de Juris-
dição Voluntária, a providência em apreço caberia no âmbito da competência
dos Tribunais de Família.

Outro argumento poderá aludir-se neste último sentido: no aspecto
em questão há um interesse de relevo que o Direito procura proteger,
como se viu supra, o interesse da FAMÍLIA, o que levaria a ponderar
benevolamente a inclusão destes processos na área de competência dos
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Tribunais de competência especializada, mas de imediato poderá também
mencionar-se o argumento banal de sentido contrário, segundo o qual,
qualquer Processo de Jurisdição Voluntária visa proteger um interesse do
Direito, de onde todos caberiam no âmbito do artigo 78.º da L.O.F.T.J.

Note-se que em 2001 o DL 272/2001, de 13 de Outubro, veio distri-
buir maiores competências ao ministério público e às conservatórias, no
âmbito de processos relacionados com os cônjuges, embora não tenha alte-
rado a visão dualista que aquele problema coloca, pois não foi âmbito de
redistribuição por um destes órgãos a competência para decidir de um pro-
cesso de suprimento de consentimento entre os cônjuges quando o funda-
mento seja a recusa injustificada (38). Na verdade, a alínea a) do n.º 1 do
artigo 2.º do referido diploma vem atribuir ao M.º P.º competência para os
processos de suprimento de consentimento mas apenas quando a causa
seja a incapacidade ou a ausência da pessoa. Já a alínea b) do n.º 1 do
artigo 5.º do referido DL atribui à conservatória do registo civil a compe-
tência para decidir dos pedidos de “atribuição da casa de morada de famí-
lia”. Ora, estamos perante procedimentos tendentes à formação de acordo
entre as partes, coisa que a necessidade de suprimento do consentimento
por recusa deixa antever não existir, e estamos a falar, por outro lado, da
atribuição a um deles da casa para que aí continue a residir. Ora, o âmbito
do nosso tema centra-se na alienação da casa da morada de família. Sub-
siste então o problema de saber se a competência para tal pedido é do tri-
bunal de competência genérica, se do tribunal de competência especializada.

2. Posições jurisprudenciais

Por poucas vezes o problema sobre a competência — como vimos,
tribunais genéricos ou tribunais de competência especializada — para a
decisão de uma acção de suprimento de consentimento motivou decisões
de tribunais superiores. Na verdade são conhecidos apenas dois acór-
dãos, um da Relação do Porto e outro da Relação de Lisboa, que dis-
cutiram essa matéria, dada a diferente interpretação que pode fazer-se.
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(38) Uma das matérias que, p. ex., foi atribuída às Conservatórias do Registo Civil
foi a realização dos divórcios por mútuo consentimento. A este propósito refere o Prof. Antu-
nes Varela, Estudos…, pág. 135, que “nenhuma razão, mas mesmo nenhuma, se vislumbra
… capaz de justificar a substituição dos juízes dos Tribunais de Família pelos conservadores
do registo civil, no exercício das funções tipicamente judiciais que aqueles magistrados são
chamados a exercer nessa área nevrálgica da Jurisdição Voluntária”.
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Cada um dos acórdãos decidiu o optou por posições em sentidos diversos.
Falamos do acórdão da Relação do Porto (RP) de 18 de Dezembro de 1979
e o da Relação de Lisboa (RL) de 25 de Novembro de 1986. Ora, deve
referir-se, antes de expor-se a decisão e os fundamentos de cada uma,
que ambos tiveram em linha de conta a Lei 82/77, de 6 de Dezembro, Lei
Orgânica dos Tribunais Judiciais, que à data vigorava. Contudo os pre-
ceitos em que as suas soluções se basearam foram mais tarde plasmados
pela actual L.O.F.T.J., Lei 3/99, de 13 de Janeiro, uma vez que continua
a consagrar-se como primeira competência dos Tribunais de Família a de
preparar e julgar “os Processos de Jurisdição Voluntária relativos aos côn-
juges”, como tivemos oportunidade de mencionar supra.

Assim, no primeiro dos referidos acórdãos, tendo o requerente visto
denegada a sua pretensão pelo tribunal “a quo”, o tribunal de família, no
sentido de suprir o consentimento do cônjuge, com base na sua incompe-
tência absoluta, e tendo alegado, em sede de recurso, que o mesmo violava
ou interpretava incorrectamente o disposto nas leis de organização judiciária
quanto à competência dos tribunais de família (39), o Tribunal da Relação
do Porto considera a decisão do tribunal de família recorrido, a da incom-
petência absoluta, a acertada, baseando-se em vários argumentos.

Em primeiro lugar refere que “segundo a sistematização adoptada
pelo C.P.C., tais processos [os de jurisdição voluntária relativos aos côn-
juges] são os previstos na secção II, sob a rubrica «Providências relativas
aos cônjuges» [actualmente «Providências relativas aos filhos e aos côn-
juges»] … É certo que os «Processos de Suprimento», regulados na sec-
ção IV, sob os artigos 1425.º a 1430.º, fazem parte dos processos de juris-
dição voluntária, constantes daquele capítulo XVIII do mesmo Código
[repare-se que a sistematização que aqui se menciona ainda hoje subsiste
sem alterações]. Mas isto não significa que, sendo o suprimento do con-
sentimento requerido por um dos cônjuges por recusa do outro, deva o
processo considerar-se abrangido naquelas providências relativas aos côn-
juges especialmente previstas na secção II. Trata-se de casos diferentes que
a lei regula também de modo diverso…”. Opta assim por um fundamento
sistémico ou organizativo de cariz historicista do C.P.C.

O segundo motivo, prende-se com uma interpretação enunciativa com
base num argumento a contrario, e onde se percebe o elemento teleológico
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(39) Que lhes atribui a preparação e julgamento para “os Processos de Jurisdição
Voluntária relativos aos cônjuges”.
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e a mens legislatoris — cariz subjectivista do motivo — fazendo a con-
clusão de forma negativa: “se fosse intenção do legislador integrar nas
providências relativas aos cônjuges os processos de suprimento do con-
sentimento quando estes sejam requeridos por um contra o outro, certamente
que o teria feito de modo claro e expresso, colocando-os naquela sec-
ção II…”. Considera o acórdão que tais procedimentos de suprimento
foram separados pelo legislador dos que se referem aos cônjuges, por-
quanto não têm relevância suficiente para neles serem enquadrados ou
porque têm como finalidade mais as coisas do que as pessoas. Assim,
pelo argumento a contrario podemos dizer que pela excepção (competir aos
tribunais de família as providências relativas aos cônjuges) se deduz uma
regra de sentido oposto (o suprimento de consentimento pertence aos tri-
bunais comuns).

Aduz também os elementos sistemático e histórico, numa toada his-
toricista: ao definir o quadro das competências dos tribunais de família e
ao limitá-la aos processos de jurisdição voluntária relativos aos cônjuges,
o que fez na Lei de Organização dos Tribunais Judiciais (L.O.T.J.) de 77,
certamente não ignorava o legislador a sistematização adoptada em 61
pelo C.P.C. que, assim, não quis “alargar ou estender essa competência a
outros casos aí não contemplados”.

Por fim, para fundamentar a sua posição, faz valer um fundamento de
interpretação literal, onde se atende apenas ao elemento gramatical, da
legislação vigente: os tribunais de família são tribunais de competência
especializada, pelo que “a sua jurisdição e competência estão limitadas às
matérias que expressamente lhes são atribuídas por lei, competindo tudo o
mais aos tribunais comuns”. Por outro lado, este é um aspecto que não
suporta a figura da analogia, para a integração de lacunas, uma vez que,
pela previsão de uma competência residual, não estamos perante a existência
de uma lacuna.

Em face do exposto, o acórdão de 1979 da RP conclui referindo que,
sendo os processos de suprimento em causa processos de jurisdição volun-
tária, não se enquadram naqueles que a lei define como relativos aos côn-
juges, e porque a competência dos tribunais de família é restrita a estes, veri-
fica-se a incompetência por parte destes tribunais. Logo, para tal acção de
suprimento de consentimento serão competentes os tribunais de compe-
tência genérica.

Decide em sentido inverso o acórdão da RL. Vejamos os seus argu-
mentos. O primeiro um argumento histórico-sistemático: desde a criação
dos tribunais de família, em 1970, sempre lhes foi atribuída como pri-
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meira competência a da preparação e julgamento dos Processos de Juris-
dição Voluntária relativos aos cônjuges, que, como vimos, não inclui os pro-
cessos de suprimento do consentimento entre eles. Por isso o acórdão
introduz, em complemento deste aspecto um elemento de hermenêutica:
“todo e qualquer processo de jurisdição voluntária referente aos cônjuges,
independentemente do local e da forma onde o seu rito processual se men-
cione, é da competência dos tribunais de família. … «onde a lei não dis-
tingue, também o intérprete não deve distinguir» (ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus)”, complemento que denota uma interpretação
extensiva de carácter actualista e subjectivista da letra da lei, através de
um argumento a fortiori — regulando certas situações, a lei pretenderá
também abranger outras que exigem ou justificam o mesmo regime.

Por fim refere que ao legislador processual civil não importava saber
qual o tribunal que iria usar o processo, mas sim criar o processo que o n.º 3
do artigo 1684.º do C.C. prevê. Até porque, lembre-se, à data da aprova-
ção do C.P.C., ainda não existiam tribunais de família entre nós. Assim,
pugna por uma solução em que basicamente se refere que se os tribunais
de família têm competência para os processos relativos aos cônjuges, então
também a terão para um processo em que está em causa o suprimento do
consentimento de um deles.

3. Tomada de posição

Parece-nos que o acórdão da RP apresenta argumentos de maior rele-
vância do que aqueles que são apresentados pela RL. Na verdade, não
podemos tentar extrair sentidos de normas que os não têm. Assim, se até
pode ser lógico que um tribunal de família trate das questões relacionadas
com a família, e consequentemente entre os cônjuges, facilmente se pode
concluir que essas acções têm que ter por objecto o estado das pessoas, as
consequências têm que incidir sobre a situação pessoal destes, coisa que não
acontece no tipo de acção que temos referido: não está em causa uma
decisão que incida sobre o estado dos cônjuges, que lhes afecte esta con-
dição. Na verdade, está em causa uma coisa, imaterial, é certo, mas uma
coisa, não no sentido dos artigos 202.º e ss. do C.C., mas entendida como
acto a praticar. A sua resolução não vai afectar a sua posição como côn-
juges.

Por outro lado parece-nos que, também por isso, não pode colher o
segundo argumento apresentado pela RL: claro que não é ao legislador
processual civil que cumpre saber qual o tribunal que vai preparar e jul-
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gar uma acção que insere no C.P.C., mas ao legislador da organização
judiciária já cumpre ter em atenção os processos que aquele previu, e
organizá-los tendo a organização do C.P.C. por base. Ora, à data das leis
de organização judiciária, já o C.P.C., há muito, previa processos de supri-
mento em secção diversa daqueles que se referem aos cônjuges. Mais, se
queria que fossem os tribunais de família a analisá-los, já devia ter essa
separação em consideração e devia tê-la expressamente previsto nas com-
petências dos tribunais de família, coisa que não fez.

Parece-nos ainda relevante um outro argumento: se se pode dizer que
no caso concreto só é necessário o consentimento devido ao estado que
une as pessoas, o de cônjuges, pilares básicos da constituição e do desen-
volvimento de uma família, e por isso se estaria face a uma situação depen-
dente de decisão do tribunal de família, também se percebe que a ter vali-
dade este argumento então os processos de suprimento não existiriam: só é
necessária a prestação de consentimento para validar a prática de determi-
nados actos, porque as pessoas que o têm que prestar têm um estado em par-
ticular que obriga determinadas decisões a depender do seu consentimento.
Portanto, os processos de suprimento de consentimento só existem porque
determinadas pessoas estão investidas de determinado estado pessoal.

Em face disto, parece-nos ainda de realçar o forte peso do argumento
sistemático que não podemos ignorar: é notória a não consagração, nas
providências relativas aos cônjuges, estas da competência dos tribunais de
família, do processo de suprimento do consentimento de um dos cônjuges.

Assim, para nós, o tribunal competente em razão da matéria para a
decisão de acções de suprimento de consentimento que temos vindo a
referir é o tribunal comum de competência genérica.

4. Noções posteriores

É importante perceber o que acontece se, posteriormente à entrada
de uma acção, o tribunal que a acolhe não se considera competente. Assim,
em termos gerais poderá começar por dizer-se que a violação das regras de
competência dos tribunais não tem sempre a mesma consequência uma
vez que a lei prevê dois regimes distintos, em função da importância glo-
bal atribuída à norma de competência violada. Posto isto, como A. Varela,
Miguel Bezerra e Sampaio e Nora (40), “as duas categorias distintas na
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lei são a incompetência absoluta e a incompetência relativa, conforme as
normas violadas sejam de interesse e ordem pública ou constituam meras
normas de interesse e ordem particular”. Então, para o que nos interessa,
o artigo 101.º do C.P.C. é bem claro ao afirmar que, no caso da violação
das normas de competência em razão da matéria estamos perante uma
incompetência absoluta do tribunal. Incompetência essa que, nos termos
do n.º 1 do artigo 102.º do C.P.C. pode ser arguida por qualquer das par-
tes, devendo ser suscitada ex officio, em qualquer estado do processo,
salvo o caso excepcional previsto no n.º 2 do mesmo artigo. Os efeitos
desta incompetência absoluta estão previstos no artigo 105.º do mesmo
diploma: a absolvição do réu da instância (se em momento posterior ao des-
pacho de citação) ou em indeferimento liminar se o processo o comportar
(e se anterior ao despacho de citação). Na verdade, a gravidade do vício
determina a inutilização dos actos praticados no juízo incompetente.

Além disto tal situação constitui, nos termos da alínea a) do artigo 494.º
do C.P.C., uma excepção dilatória, ou seja, artigo 493.º, uma excepção
que obsta “a que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à
absolvição da instância ou à remessa do processo para outro tribunal”
— artigo 288.º, n.º 1, alínea a), do C.P.C.

Cumpre por fim referir que no caso concreto, e em face destas últi-
mas considerações, a decisão da incompetência absoluta do tribunal, na
medida em que apenas recai sobre a relação processual, apenas tem força
dentro do processo, nos termos do artigo 672.º do C.P.C. o que não pre-
clude que nova acção, nos termos do n.º 1 do artigo 289.º, seja proposta
junto do tribunal competente e onde o objecto seja o mesmo.
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