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1. INTRODUÇÃO2 

Com a entrada em vigor da Lei da Organização do Sistema Judiciário – Lei n.º 

62/2013, de 26 de Agosto (LOSJ) –, ocorreu uma mudança no paradigma da Organização 

Judiciária, com alterações no que respeita à competência para a tramitação dos processos de 

insolvência.  

Atenta a novel organização, a estrutura do tribunal judicial de comarca organiza-se 

em torno de instâncias centrais e de instâncias locais. As instâncias centrais desdobram-se 

em secções cíveis, que tramitam e julgam, em regra, as questões cíveis de valor superior a 

€50.000,00, bem como em secções de competência especializada, entre as quais as secções 

de comércio que preparam e julgam as matérias cuja competência lhes seja atribuída por lei. 

Por seu turno, as instâncias locais, que tramitam e julgam causas não atribuídas àquelas, 

integram secções de competência genérica e podem desdobrar-se em secções cíveis (entre 

outras), com competência para preparar e julgar processos relativos a causas não atribuídas 

a outra secção da instância central ou tribunal de competência territorial alargada – 

competência residual. Contudo, o legislador não criou secções de comércio em todas as 

instâncias centrais, conduzindo, assim, a um problema de interpretação quanto à atribuição 

de competência para tramitar e julgar os processos de insolvência, incluídos no âmbito da 

competência material daquelas secções de competência especializada, na estrutura 

organizativa do tribunal judicial, isto é, se cabe às instâncias centrais (secções cíveis) ou às 

instâncias locais3.  

                                                           
1 Juiz de Direito. 
2 O texto está escrito segundo a norma anterior ao Acordo Ortográfico.  
3 Brevitatis causa, o presente estudo versará, apenas, sobre a competência para a tramitação dos processos de 

insolvência, nas comarcas onde não tenham sido criadas as secções de comércio. Contudo, as conclusões a que 

se chegarão no mesmo são, necessariamente, extensivas aos demais tipos de acções atribuídas à competência 

de tais secções, elencadas no artigo 128.º da LOSJ nos seguintes termos: 

“1 - Compete às secções de comércio preparar e julgar:  

a) Os processos de insolvência e os processos especiais de revitalização; 

b) As ações de declaração de inexistência, nulidade e anulação do contrato de sociedade;  

c) As ações relativas ao exercício de direitos sociais;  

d) As ações de suspensão e de anulação de deliberações sociais;  

e) As ações de liquidação judicial de sociedades;  
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Deste modo, e inicialmente, serão avançadas, atento o concreto quadro legal referido, 

três alternativas de interpretação, tendentes à atribuição de competência. Nessa sequência, 

irá ser apontado um critério interpretativo a adoptar e que está subjacente à alternativa 

perfilhada (sendo, necessariamente, rebatidos os argumentos norteadores das alternativas 

afastadas), na busca da harmonização dos preceitos convocados para a solução. Para tanto, 

e durante tal excurso, será referenciada a doutrina e a recente jurisprudência, entretanto 

formadas em torno das possíveis interpretações.  

 

2. NOVA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: “NOVAS” COMPETÊNCIAS  

O presente escrito vem a lume na sequência da reorganização judiciária, decorrente 

do novo paradigma a que a Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema 

Judiciário – LOSJ4) deu lugar. Tal novel organização levanta questões quanto à competência 

para a tramitação dos processos de insolvência, tendo por referência a fragmentação dos 

tribunais de primeira instância, determinada por um escopo de especialização. 

O artigo 130.º, n.º 1, alínea a) da LOSJ, atribui às secções de competência genérica 

da instância local (que nos termos do n.º 2 do referido preceito legal se podem desdobrar em 

secções cíveis e secções criminais) a competência para preparar e julgar processos relativos 

a causas não atribuídas a outra secção da instância central ou tribunal de competência 

territorial alargada – competência residual. Consagra-se, assim, a competência da instância 

local para a tramitação e julgamento de todas as acções que a própria LOSJ não atribua à 

competência de qualquer outra secção da instância central – o que significa, 

necessariamente, que a definição do âmbito de competência daquelas (secções de 

                                                           

f) As ações de dissolução de sociedade anónima europeia;  

g) As ações de dissolução de sociedades gestoras de participações sociais; 

h) As ações a que se refere o Código do Registo Comercial;  

i) As ações de liquidação de instituição de crédito e sociedades financeiras.  

2 - Compete ainda às secções de comércio julgar as impugnações dos despachos dos conservadores do registo 

comercial, bem como as impugnações das decisões proferidas pelos conservadores no âmbito dos 

procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de sociedades comerciais.  

3 - A competência a que se refere o n.º 1 abrange os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução 

das decisões”. 
4 A Lei da Organização do Sistema Judiciário entrou em vigor no dia 1 de Setembro de 2014, nos termos do 
artigo 188.º, por referência ao disposto no artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março. 
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competência genérica da instância local) pressupõe a delimitação prévia da competência da 

segunda (secção da instância central). 

O artigo 128.º, n.º 1, alínea a) da LOSJ confere às secções especializadas de comércio 

da instância central a competência para preparar e julgar os processos de insolvência (como 

resulta da inserção sistemática – Capítulo V, Secção VI, Subsecção VI da Lei). Assim sendo, 

nas comarcas onde tenha sido instalada uma ou mais secções de comércio, não subsistem 

quaisquer dúvidas de que serão estas secções especializadas da instância central as 

competentes para preparar e julgar tais processos.  

Mas a que tribunal caberá a competência na falta de criação de secções especializadas 

de comércio nas instâncias centrais5?  

É que, com efeito, essa espécie de tribunais – secção de comércio – não foi criada em 

todas as comarcas do país6. Contudo, e atento o propósito de especialização (informador da 

sua acção), o legislador consagrou, expressamente, a quais dos tribunais que criou, na 

ausência daquelas (secções de comércio), compete a preparação e julgamento das acções 

previstas no artigo 128.º da LOSJ. Fê-lo, a nosso ver, na norma em que delimitou as 

competências das secções cíveis da instância central, ou seja, a resolução do problema em 

apreço passa pela interpretação do disposto no n.º 2 do artigo 117.º7, no sentido de se apurar, 

                                                           
5 Pois bem, e para resposta a tal questão, importa, desde já, transcrever o preceito com relevância para tal 
solução. Diz-nos o artigo 117.º, n.ºs 1 e 2 da LOSJ, o seguinte: 
“1 - Compete à secção cível da instância central: 

 a) A preparação e julgamento das ações declarativas cíveis de processo comum de valor superior a € 50 000; 

 b) Exercer, no âmbito das ações executivas de natureza cível de valor superior a € 50 000, as competências 

previstas no Código de Processo Civil, em circunscrições não abrangidas pela competência de outra secção 

ou tribunal; 

c) Preparar e julgar os procedimentos cautelares a que correspondam ações da sua competência; 

d) Exercer as demais competências conferidas por lei. 

2 - Nas comarcas onde não haja secção de comércio, o disposto no número anterior é extensivo às ações que 

caibam a essas secções”. 
6 Tal acontece, como resulta do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março – Regulamentação da Lei da 
Organização do Sistema de Justiça (RLOSJ), no Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (cfr. artigo 66.º), no 
Tribunal Judicial da Comarca de Beja (cfr. artigo 70.º), no Tribunal Judicial da Comarca de Bragança (cfr. 
artigo 73.º), no Tribunal Judicial da Comarca de Évora (cfr. artigo 77.º), no Tribunal Judicial da Comarca da 
Guarda (cfr. artigo 81.º), no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre (cfr. artigo 92.º), no Tribunal Judicial 
da Comarca de Viana do Castelo (cfr. artigo 99.º) e no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real (cfr. artigo 
100.º). 
7 Doravante as disposições legais sem indicação expressa da sua proveniência serão respeitantes à Lei n.º 
62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário – LOSJ).  
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em concreto, o que quis o legislador significar com a expressão o disposto no número 

anterior é extensivo às acções que caibam a essas secções (de comércio). 

 

2.1 DAS INTERPRETAÇÕES QUANTO À COMPETÊNCIA – critério 

interpretativo a adoptar 

Apesar da questão ser nova, já se vislumbram, pelo menos, três interpretações, que 

têm, igualmente, sido avançadas pela doutrina e jurisprudência:  

- ou se quis dizer que nas comarcas onde não haja secção de comércio, só as acções 

declarativas cíveis de processo comum e valor superior a €50.000,00, atribuídas à 

competência dessas secções no artigo 128.º, passam a ser da competência das secções cíveis 

da instância central; 

 - ou se quis dizer que nas comarcas onde não haja secção de comércio, todas as 

acções atribuídas à competência dessas secções no artigo 128.º, independentemente da sua 

forma (especial ou comum) e do seu valor, passam a ser da competência das secções cíveis 

da instância central;  

- ou, por fim, se quis dizer que nas comarcas onde não haja secção de comércio, todas 

as acções de valor superior a €50.000,00 atribuídas à competência dessas secções no artigo 

128.º, sejam elas de processo comum ou especial, passam a ser da competência das secções 

cíveis da instância central. 

Tratando-se de uma dificuldade interpretativa, a sua abordagem e solução terá que 

ser feita com recurso aos critérios vertidos no artigo 9.º do Código Civil8. Contudo, concede-

se que qualquer uma destas interpretações tem um mínimo de correspondência verbal na 

letra da lei (todas elas satisfazendo, portanto, o disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Código 

Civil), sufragando, salvo o devido respeito por opinião contrária, que é a terceira a que 

melhor se conforma com o texto normativo, oferecendo-nos uma solução mais coerente com 

a unidade do novo sistema da organização judiciária e com o pensamento legislativo que lhe 

esteve subjacente; e, bem assim, que satisfaz a presunção imposta ao interprete no n.º 3 do 

                                                           
8 Para um aprofundado estudo relativo à interpretação da lei, vide MACHADO, J. Batista, Introdução ao Direito 

e ao Discurso Legitimador, Coimbra: Almedina, 1989, págs. 175 e segs., com particular importância para a 
posição do nosso Código Civil (págs. 188/192). 
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artigo 9.º do Código Civil, isto é, que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e 

que soube exprimir o seu pensamento em termos adequados. 

Na compreensão e identificação do problema – competência atribuída à secção cível 

pelo n.º 2 do artigo 117.º, com o reenvio para o seu n.º 1, encontramos, de imediato, uma 

primeira dificuldade relacionada com a diferença de critérios adoptados na delimitação da 

competência: a alínea a), do n.º 1, do artigo 117.º delimita a competência das secções cíveis 

pela forma/tipo de processo – acções declarativas cíveis de processo comum – e pelo seu 

valor – valor superior a € 50 000; o artigo 128.º delimita a competência das secções de 

comércio pela matéria (comercial) e pelas formas processuais que lhes correspondem, 

independentemente do valor. 

Retornando à súmula interpretativa contida no n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil, e 

como referido supra, ressaltam, desde logo, dois instrumentos de interpretação das normas 

legais: a) o intérprete presumirá que legislador consagrou as soluções mais acertadas; b) o 

intérprete presumirá que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos 

adequados. A conjugação destes instrumentos aponta para a solução interpretativa 

antecipada, que é a que, pondo a claro a racionalidade da norma, lhe confere um efeito útil.   

 

2.1.1 Do afastamento de duas das interpretações possíveis 

Atento o princípio da plenitude, residual, da jurisdição comum, consagrado no artigo 

211.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa (CRP)9, não tendo sido criada uma 

secção de comércio na respectiva instância central, nem por isso a respectiva matéria deixa 

de ser da competência dos outros tribunais, mormente da respectiva secção cível. 

No entanto, aceitar que o legislador quis consagrar a primeira interpretação10 

sugerida, significaria, desde logo, esvaziar totalmente de conteúdo a estatuição normativa do 

                                                           
9 “Os tribunais judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição em todas as 
áreas não atribuídas a outras ordens judiciais”. 
10 Neste sentido, vide Acórdão da Relação de Lisboa, de 28 de Abril de 2015, relatado por Maria Adelaide 
Domingos, Proc. n.º 1016-14.5T8PDL.L1, 6.ª Secção, in www.dgsi.pt. O argumento base, no qual está 
escorado, tem assento literal na alínea a), do n.º 1 do artigo 117.º e estrutura-se na forma de processo, deixando 
na esfera de competência da secção cível da instância central apenas as acções declarativas cíveis de processo 
comum de valor superior a €50.000,00 e lançando na esfera de competência da instância local todas as outras 
acções/processos especiais. Tal interpretação inutiliza a utilidade prática do n.º 2 de tal preceito, na medida em 
que, sem ele, chegamos ao mesmo resultado prático a que chega tal aresto. 
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n.º 2 do artigo 117.º, pois, ainda que tal preceito não existisse, resultaria já, cristalinamente 

do disposto na alínea a) do n.º 1 desse mesmo artigo, que nas comarcas onde não houvesse 

secção especializada de comércio, a preparação e julgamento de qualquer acção declarativa 

com processo comum e valor superior a €50.000,00 que estivesse atribuída à competência 

de tal secção (cfr. artigo 128.º), competiria à secção cível da instância central [ou seja, todas 

as restantes acções já seriam da competência da instância local, atenta a competência residual 

decorrente do disposto no artigo 130.º, n.º 1, alínea a)]11. Assim sendo, aquele n.º 2 (do artigo 

117.º), nesta concreta interpretação, assume um caracter meramente tautológico de dizer ao 

intérprete aquilo que o n.º 1, alínea a) do mesmo preceito já havia dito. Consideramos, na 

verdade, que tal interpretação inutiliza, pois, o referido n.º 2, tornando-o dispensável.   

Por outro lado, tal interpretação também não se mostra compatível com a própria 

letra do n.º 2 do artigo 117.º, onde o legislador se refere às acções que caibam a essas 

secções, não fazendo qualquer distinção por referência à forma de processo (comum ou 

especial) que as mesmas possam assumir. No entanto, é precisamente neste concreto 

argumento – dicotomia processo comum vs processo especial – que o Tribunal da Relação 

de Évora escora a posição tendente a sufragar tal interpretação12, embora sustentando que tal 

competência cabe à instância local, independentemente do valor. 

                                                           
11 O seu n.º 1 tem a respectiva matriz histórica nos artigos 77.º da Lei n.º 3/99, de 3 de Janeiro e no artigo 110.º 
da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto. 
12 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 15 de Janeiro de 2015, relatado por Mário Serrano, Proc. n.º 
469/14.6TBPTG-A.E1, in www.dgsi.pt. Para tanto, sufraga o aresto que a referenciada alínea a) do artigo 117.º 
exige cumulativamente que se trate de “acções declarativas cíveis de processo comum” e de acções com um 
valor da causa “superior a € 50.000”. Que o processo de insolvência “é um processo especial, como decorre 
da distinção entre processo comum e processo especial, e respectivo regime de regulação, emergente dos 
artos 546º, 548º e 549º, nº 1, do NCPC, no confronto com o teor do artº 1º do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 53/2004, de 18/3 (segundo o qual, na 
redacção da Lei nº 16/2012, de 20/4, «O processo de insolvência é um processo de execução universal que tem 
como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, 
nomeadamente, na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se afigure 
possível, na liquidação do património do devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores»)”. 
Por outro lado, a “al. b) [do artigo 117.º] refere-se a processos executivos de valor superior a 50.000,00 €, mas 
que sejam simultaneamente regulados, na sua globalidade e de forma directa, pelo próprio CPC, e não em 
legislação especial ou avulsa”. O que não acontece com o processo de insolvência, não obstante se tratar de 
um processo especial de execução universal, está regulado essencialmente no CIRE. No sentido que é da 
competência da instância local (secção cível) do tribunal judicial da comarca – e não da sua instância central – 
a tramitação dos processos especiais de insolvência, seja qual for o seu valor, vide Tribunal da Relação de 
Évora, de 30 de Janeiro de 2015 (decisão de conflito de competência), relatado pelo Sr. Vice-Presidente 
António Ribeiro Cardoso, Proc. n.º 163/14.8T8BJA.E1, in www.dgsi.pt. 
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Por fim, importa convir que esta interpretação não parece coadunar-se com a unidade 

do sistema da organização judiciária preconizado na Lei da Organização (LOSJ) e o 

pensamento legislativo que lhe esteve subjacente, pois que se o legislador conferiu suficiente 

importância à tramitação e julgamento das insolvências para as cometer, no artigo 128.º, n.º 

1, alínea a), à competência de uma secção especializada integrada na instância central 

(secção de comércio), dificilmente se pode conceber, do ponto de vista da racionalidade 

sistemática, que nas comarcas onde tal secção não tenha sido instalada, tenha pretendido 

entregar essa competência à instância local nos casos em que o valor dessas acções é superior 

a €50.000,00, as quais, pela sua importância económica, exigem uma maior experiência e, 

consequentemente, demandam a maior “especialização” que o próprio sistema da 

organização judiciária pressupõe assistir aos juízes que integram a instância central – sendo 

consabido que os processos de insolvência, não raras vezes, estão pejados de apensos em 

que se discutem questões de natureza declarativa que, a serem objecto de acções autónomas, 

caberiam inquestionavelmente (no caso do seu valor ser superior a €50.000,00) à 

competência da secção cível da instância central13. Em suma, o novo paradigma para a acção 

da instância central, actual tribunal de topo da 1.ª instância, com presumível maior grau de 

dificuldade técnica dos processos e a presumível preparação técnica e amadurecimento dos 

juízes14, permite compreender a própria opção do legislador em atribuir à secção cível os 

processos da competência da secção de comércio, também da instância central, 

independentemente da sua forma processual, desde que o respectivo valor seja superior a 

€50.000,0015; naufragando, assim, a interpretação de sentido contrário.  

                                                           
13 Não somos alheios a que o valor conferido à generalidade das acções de insolvência ultrapassa os €50.000,00, 
e que a consequente extensão de competência vai/pode gerar um significativo aumento da pendência processual 
nas secções cíveis da instância central. Contudo, não pode ser este concreto argumento ou outro similar, que 
obste à interpretação nos moldes por nós sufragados da conjugação das disposições convocadas para a 
resolução desta particular questão. Apontando já para a previsibilidade do aumento da pendência processual 
decorrente desta interpretação, vide COSTA, Salvador da e COSTA, Rita, Lei da Organização do Sistema 

Judiciário, Coimbra: Almedina, 2014, 2.ª ed., pág. 182. 
14 Nos termos do artigo 183.º, n.º 1 da LOSJ, os juízes a colocar nos tribunais de competência territorial alargada 
e nas secções das instâncias centrais dos tribunais de comarca são nomeados de entre os juízes de direito com 
mais de 10 anos de serviço e classificação não inferior a Bom com distinção. 
15 O valor da causa, no âmbito dos processos de insolvência, é determinado sobre o valor do activo do devedor 
indicado na petição inicial, mas a ser corrigido logo que se verifique ser diferente do valor real [artigo 15.º do 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE)]. Fixado o valor, e abrindo um pequeno 
parêntesis, tal correcção poderá ocorrer a requerimento das partes ou oficiosamente, quando o processo 
contiver os elementos objectivos que permitam determiná-lo, o que sucederá, na maior parte das vezes, quando 



Bruno Bom Ferreira – “Insolvências: Central ou Local – Eis a Questão” 

  Online, Outubro de 2015 | 8 

 

Já a segunda interpretação sugerida supra também não nos parece (mais uma vez 

ressalvado o devido respeito por entendimento contrário) de aceitar, por ser de difícil 

conformação com a redacção vertida no n.º 2 do artigo 117.º, sendo evidente que se o 

legislador tivesse pretendido atribuir, à secção cível da instância central a competência para 

preparar e julgar todas e quaisquer acções que o artigo 128.º atribui às secções do comércio 

dessa instância (nas comarcas onde estas não fossem instaladas), tê-lo-ia dito directa e 

cristalinamente, e não, como fez, usando a fórmula:“(…) o disposto no número anterior é 

extensivo às acções que caibam a essas secções”.   

Não podemos deixar de notar que o n.º 2 do artigo 117.º não remete para a alínea a), 

do n.º 1, mas para o número anterior, incluindo portanto todas as alíneas, entre elas, a alínea 

d), a qual confere à instância central competência para “[e]xercer as demais competências 

conferidas por lei”, podendo defender-se, como refere SALAZAR CASANOVA, que “se 

não for criada no tribunal de instância central uma secção de comércio, a lei prescreve (art. 

117.º/2) que para as causas que deviam correr na secção de comércio, se existisse, é 

extensivo o disposto no art. 117.º/1 que visa a competência da instância cível central. A 

secção cível estende a sua competência em razão da matéria para todas as causas que se 

deveriam tramitar na secção de comércio se esta existisse”16 17. Mas, no entanto, não nos 

                                                           

o administrador da insolvência, nos termos do disposto no artigo 153.º, n.º 1 do CIRE, apresentar o inventário 
dos bens e direitos integrados na massa insolvente, com a indicação do respectivo valor, podendo, contudo, 
suceder em momento anterior caso o processo contenha os elementos objectivos necessários à sua fixação. 
Para maiores desenvolvimentos, vide CARVALHO, Luís A. Fernandes e LABAREDA, João, Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, 2.ª Edição, Lisboa: Quid Juris, 2013, págs. 132/133 e 
MARTINS, Luís M., Processo de Insolvência, 3.ª Edição, Coimbra: Almedina, 2014, págs. 92/93.  
16 CASANOVA, J. F. Salazar, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, «Notas Breves Sobre a Lei de 
Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto)», Revista da Ordem dos Advogados, ano 
73, t. II/III, Abr./Set., 2013, pág. 468. 
17 “A remissão constante do n.º 2 do artigo 117.º sempre poderá ser entendida, em conformidade com o disposto 
na sua alínea d) e do já citado artigo 549.º, n.º 1, do C. P. Civil, como englobando a tramitação e julgamento 
das ações especiais de insolvência e de revitalização e de todas as demais ações da matéria do comércio, 
independentemente do seu valor. 
Esta interpretação estaria de acordo com a elevação pelo legislador das matérias do art.º 128.º ao nível de 
instância central, na qual se manteriam, agora na secção cível, no caso de não ser criada a secção de comércio, 
uma vez que não haveria qualquer fundamento para a desgraduação dessas matérias, não fazendo sentido que 
as mesmas fossem da competência da instância central, quando criada secção de comércio, e da competência 
da instância local quando esta não existisse” [Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 30 de Junho de 
2015, relatado por Orlando Nascimento, Proc. n.º 431/15.1T8PDL.L1, 7.ª Secção, in www.dgsi.pt; contudo, o 
referido relator acaba, no entanto, por divergir de tal interpretação, acabando por propugnar a defesa da terceira 
interpretação referida, isto é, que a secção cível da instância central, na ausência de criação da secção de 
comércio, tem competência para todas as acções do artigo 128.º, sejam acções comuns ou processos especiais, 
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parece admissível esta concreta interpretação, atenta a formulação adoptada pelo legislador 

na redacção da norma em apreço. 

Tanto mais, e como se verá infra, que na alínea a) do n.º 1 do artigo 117.º encontram-

se vertidos dois critérios atributivos de competência: forma de processo e o valor superior 

a €50.000,00; sendo certo que, na interpretação conjugada com o n.º 2, teremos de nos afastar 

desta interpretação mais lata, de molde a encontrar um critério transversal a adoptar e que 

sirva de ponte na conjugação harmoniosa entre as normas convocadas.  

 

2.1.2 Da interpretação perfilhada 

Aqui chegados, e na busca da melhor interpretação, é precisamente a formulação 

legal a que se socorre o legislador (o disposto no número anterior é extensivo às acções que 

caibam a essas secções – artigo 117.º, n.º 2), aliada aos demais argumentos invocados supra, 

que nos leva a perfilhar a terceira interpretação sugerida. Acresce que, no nosso entender, 

não é razoável que o legislador ao criar este concreto preceito legal tivesse a pretensão de 

dizer o mesmo que já diria sem ele; sendo certo que relativamente à divergência de critérios 

atributivos de competência e inerente necessidade de harmonizar os preceitos aqui 

demandados (n.º 1 do artigo 117.º, o n.º 2 do mesmo preceito e o artigo 128.º), pressupõe o 

abandono do critério forma de processo – apenas constante do artigo 117.º, n.º 1 –, adoptando 

um critério transversal – critério do valor.  

Ao consagrar, no n.º 2 do artigo 117.º, que o disposto no número anterior é extensivo 

às acções que caibam a essas secções, o legislador apenas quis significar a aplicabilidade 

do limite mínimo do valor para que as acções atribuídas à competência da secção de 

comércio (cfr. artigo 128.º), independentemente da sua forma processual (comum ou 

especial), passem a ser da competência da secção cível da instância central. Visando, desse 

modo, impor o valor mínimo de €50.000,01, previsto pelo n.º 1 desse artigo 117.º, como 

                                                           
quando o valor seja superior a €50.000,00]. No sentido de que a competência cabe às secções cíveis da instância 
central, independentemente do valor, para preparar e julgar as acções que caberiam às secções de comércio, 
nas comarcas onde estas não existam, vide Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 26 de Março de 
2015, relatado por Maria Catarina Arelo Manso, Proc. n.º 702-14.4T8PDL, 8.ª Secção, in www.dgsi.pt. 
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critério definidor da competência da secção especializada cível da instância central para a 

preparação e julgamento das mesmas18.  

A nossa interpretação propugnada para o n.º 2, do artigo 117.º, e como refere o 

Acórdão da Relação de Lisboa, de 30 de Junho de 2015, “é aquela que lhe atribui conteúdo 

útil, também na perspectiva em que mal se perceberia que o legislador, de entre as acções 

elencadas no art.º 128.º, cuja matéria ditou a especialização da secção de comércio e cujo 

grau de dificuldade determinou que esta fosse inserida na instância central, se preocupasse 

em definir, expressamente, repisando-a, a competência para as poucas acções comuns, aliás 

já definida pelo art.º 117.º, n.º 1, al. a), deixando todas as restantes, ou seja, o grosso da 

competência da secção de comércio, para a competência residual da instância local”19.   

 

3. CONCLUSÃO 

O presente artigo abordou, apenas e atenta a nova Organização Judiciária, a particular 

questão relacionada com a competência para tramitar e julgar os processos de insolvência, 

que são da competência das secções de comércio, nos tribunais judiciais de comarca onde o 

legislador não criou tais secções especializadas.  

Após ter sido explanado o enquadramento legal em vigor, bem como os concretos 

preceitos convocados para a solução da questão, foram avançadas três alternativas 

interpretativas. O excurso percorrido levou ao abandono de duas delas, tendo, para tanto, 

sido rebatidos os respectivos argumentos estruturantes, conduzindo à perfilhação da 

interpretação sufragada, norteada pela adopção de um critério interpretativo transversal – 

critério do valor, de molde a conferir um conteúdo útil ao n.º 2 do artigo 117.º. Neste esforço, 

foi referenciada a doutrina e a recente jurisprudência formada em torno de tais alternativas 

interpretativas, acabando, assim, por se concluir que: nas comarcas onde não haja secção de 

comércio, todas as acções de valor superior a €50.000,00 atribuídas à competência dessas 

                                                           
18 Neste sentido, vide COSTA (nota 13), pág. 182; bem como a decisão de conflito de competência e o acórdão, 
ambos do Tribunal da Relação de Lisboa, respectivamente, de 1 de Dezembro de 2014, Proc. n.º 
70/14.4T8PDL.L1, 1.ª Secção e de 30 de Junho de 2015, Proc. n.º 431/15.1T8PDL.L1, 7.ª Secção, relatados 
por Orlando Nascimento, in www.dgsi.pt. Seguindo, igualmente, de perto a interpretação referida, foram as 
decisões da Presidência do Tribunal da Relação de Lisboa, nas muitas dezenas de conflitos negativos de 
competência suscitados entre a instância central e a instância local de Ponta Delgada, do Tribunal Judicial da 
Comarca dos Açores.  
19 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 30 de Junho de 2015 (nota 18). 
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secções no artigo 128.º, sejam elas de processo comum ou especial, passam a ser da 

competência das secções cíveis da instância central. 

 


