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Resumo: O presente estudo pretende ser uma exposição atualizada acerca das 

principais cambiantes do pressuposto processual do interesse em agir no direito 

processual civil moderno, acompanhando a evolução doutrinária de tal 

pressuposto processual e a aplicação que lhe é dada pelos Tribunais Superiores. Por 

convocar maiores problemas técnico-jurídicos, será dada especial atenção ao 

interesse processual nas ações de simples apreciação.  
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1. Considerações introdutórias. 

 O ordenamento jurídico não pode prescindir de um instrumento que 

permita cabalmente filtrar as ações dignas de tutela daquelas meramente 

vexatórias, inócuas ou simplesmente inúteis; na nossa lei processual, tal função é 

desempenhada pelo pressuposto do interesse em agir. Na medida em que toda a 

ação judicial se estrutura na base de um conflito de interesses (art. 3.º do Código 

de Processo Civil)2, só pode despoletar a intervenção dos tribunais judiciais quem 

nisso dispuser de um interesse sério e objetivo, ou seja, quem coloque sob a 

cognição do juiz um verdadeiro litígio carecido de ser dirimido por sentença com 

força de caso julgado3. Numa reflexão preliminar, é este o significado que detém a 

expressão interesse em agir ou interesse processual – expressemos que doravante 

iremos usar em sinonímia - e com o qual ele é habitualmente tomado na doutrina 

e na jurisprudência: “consiste na indispensabilidade de o autor recorrer a juízo para 

a satisfação da sua pretensão”4; “consiste na necessidade de usar processo, de 

instaurar ou fazer prosseguir a acção”5; “consiste no direito do demandante estar 

necessitado de tutela judicial”6; “deve traduzir-se numa necessidade justificada, 

razoável e fundada de recurso à ação judicial”7.  

 
2 Assim se assinala no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.01.2017, proc. n.º 
3583/16.0T8SNT.L1-2 (Relatora MARIA TERESA ALBUQUERQUE). Salvo eventual indicação em 
contrário, todos os arestos citados encontram-se disponíveis e foram consultados em www.dgsi.pt. 
De igual forma, os preceitos legais transcritos sem referência imediata ao respetivo diploma legal 
serão do Código de Processo Civil de 2013, na sua versão atual.  
3 Na verdade, aparecendo o processo – etimologicamente e juridicamente – como uma sequência 
ordenada de atos, o que o caracteriza é o fim a que se ordena: a justa composição de um litígio 
através de uma sentença dotada de força de caso julgado (cfr. CASTRO MENDES, João de, Direito 
Processual Civil, Vol. I, AAFDL, Lisboa, 1987, pp. 91 e ss.).  
4 PIMENTA, Paulo, Processo Civil Declarativo, 3.a ed., reimp., Almedina, Coimbra, 2021, pág. 98. 
5 ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de 
Processo Civil, 2.a ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1985, pág. 179. 
6 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 07.01.2013, proc. n.º 848/10.8TTSTB.E1 (Relatora 
PAULA DO PAÇO).  
7 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 19.06.2014, proc. n.º 42/13.6TBMNC.G1 (Relator 
ANTÓNIO SOBRINHO).  

http://www.dgsi.pt/
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 Para um relance prático sobre o instituto aqui em causa e as situações 

práticas que o mesmo envolve, veja-se os seguintes exemplos doutrinários e 

jurisprudenciais de falta de interesse processual: 

I. Um inquilino cumpre pontualmente as rendas, mas o seu 

senhorio propõe contra aquele uma ação de condenação no 

pagamento das rendas vincendas no momento do respetivo 

vencimento8; 

II. Um credor, embora já dispondo de documento dotado de força 

executiva, intenta uma ação declarativa de condenação contra o 

seu devedor, relativamente à dívida abrangida pelo título 

executivo; 

III. Tendo logrado obter a declaração judicial de anulabilidade de um 

contrato por erro-vício, o mesmo contraente pretende a 

declaração de anulabilidade do mesmíssimo contrato, agora com 

fundamento noutro vício de vontade9; 

IV. Um proprietário intenta uma ação de simples apreciação contra 

um seu vizinho, pedindo a declaração do seu direito de 

propriedade, embora coibindo-se de carrear factos que indiciem 

qualquer comportamento do vizinho que coloque em causa a 

normal fruição de tal direito10;  

V. O autor funda a sua causa de pedir num direito meramente 

eventual11; 

 
8 MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, Vol. II, Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, Porto, 1995, pág. 143. 
9 PINTO, Rui, “Exceção e Autoridade de Caso Julgado – algumas notas provisórias”, Julgar Online, 
2018, pág. 41, e CASTRO MENDES, João de, Direito Processual Civil, Vol. II, AAFDL, Lisboa, 1987, 
pp. 238-239. À margem da falta do interesse processual, a ação sempre seria inadmissível pela 
exceção do caso julgado.  
10 MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, Vol. II, cit., pp. 153-154, e CASTRO MENDES, 
João de, Direito Processual Civil, Vol. II, cit., pág. 233. 
11 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, in CARPI, F., e TARUFFO, M., Commentario Breve al 
Codice di Procedura Civile, 5.a ed., CEDAM, Milão, 2006, pág. 284. 
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VI. O autor, herdeiro legítimo, intenta uma ação de anulação de 

testamento por alegado vício de vontade do de cujus (art. 2201.º), 

não obstante a existência de herdeiros legítimos com preferência 

sobre o autor (arts. 2133.º e 2134.º)12. 

 

1.1. Enquadramento dogmático inicial: sentido geral, função e consagração 

legal.  

Contracenando com a reflexão doutrinária relativa à teoria da ação e tendo 

especial relevância num sistema de atipicidade de ações13, a figura do interesse 

processual tem tido um percurso conturbado na dogmática portuguesa, não 

obstante atualmente a sua configuração como pressuposto processual seja 

maioritária na doutrina14 e unívoca nos Tribunais Superiores15. Importa determo-

 
12 Hipótese extraída, mutatis mutandis, de Cass. Civ., 19.03.1999, n.º 2524, apud NICOLETTI, Carlo 
Alberto, Profili Istituzionali del Processo Civile, 2.a ed., Giuffrè, Milano, 2003, pág. 249. No entanto, 
em situação algo comparável, o Supremo Tribunal de Justiça considerou que os sucessíveis legais, 
embora preteridos por terceiros nos negócios colocados em crise, têm interesse na demanda, 
quanto não seja para “querer pura e simplesmente ver prosseguida e defendida a vontade do 
falecido, como, por exemplo, honrar um contrato ou uma promessa firmada por ele”, entendendo 
o Tribunal que “quando no decurso de uma acção em que possa estar em causa o destino de bens 
que pertenceram ao de cujus (ainda que doados em vida deste) e ele próprio faleça no decurso da 
acção, tendo por isso de ocorrer habilitação de herdeiros, devem ser admitidos e considerados nessa 
qualidade (por poderem ter interesse em agir) não só os sucessíveis que defendam o negócio 
(doação) como aqueles que lutem pela sua impugnação, ainda que uns ou outros não sejam ou 
venham a ser os directamente beneficiários por tal resultado” [Acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 03.03.2009, proc. n.º 09A0084 (Relator MÁRIO CRUZ)]. 
13 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 283. Acerca da atipicidade das ações, veja-se, 
por todos, MANCINI, Laura, “Giusto Processo, Adeguatezza della Tutela Giurisdizionale e 
Meritevolezza dell’Interesse ad Agire”, in D’OVIDIO, Paola (coord.), Principi di Diritto Processuale 
Civile, Vol. III, Corte Suprema di Cassazione/Ufficio del Massimario, Roma, 2020, pp. 822 e ss. A 
Autora sufraga o entendimento de que da atipicidade da tutela jurisdicional decorre o poder-dever 
do juiz de investigar a forma mais adequada de proteção à concreta necessidade de tutela, “sul 
pressuposto che il processo deve assicurare la massima strumentalità dei propri risultati rispetto al 
diritto sostanziale” (idem, pág. 834). 
14 Por todos, veja-se CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 40 e ss..  
15 Sem qualquer pretensão de exaustividade, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 
26.06.2008, proc. n.º 924/08-3 (Relator ACÁCIO NEVES), o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Évora de 07.01.2013, proc. n.º 848/10.8TTSTB.E1 (Relatora PAULA DO PAÇO), o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 17.10.2018, proc. n.º 138/16.2PAMTJ.L1.S1 (Relator RAUL BORGES), 
o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 09.12.2014, proc. n.º 683/10.3TBCTB.C1 (Relatora 
MARIA DOMINGAS SIMÕES), o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.10.1995, proc. n.º 
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nos com maior profundidade acerca deste aspeto. Talvez adotando a posição mais 

radical que se pode deslumbrar na literatura especializada, CASTRO MENDES logo 

contundentemente adverte que o interesse processual não é um pressuposto 

processual no Direito adjetivo luso16, relegando a sua eficácia para o campo das 

custas processuais17; semelhante entendimento é sufragado, na escrita mais 

recente, por RUI PINTO18. Para MANUEL DE ANDRADE, numa aproximação 

ainda embrionária ao instituto, e portanto ainda insatisfatória, tratar-se-ia não de 

um pressuposto processual, mas sim de uma condição da ação, “pois a falta do 

interesse processual significa não ter o demandante razão para solicitar e conseguir 

a tutela judicial pretendida”19. O entendimento dominante é, como dito, o de que 

o interesse na demanda é um pressuposto processual, resultando a carência de 

tutela judicial na inadmissibilidade da ação deduzida, devendo o juiz proferir 

decisão de absolvição do réu da instância. Por semelhantes caminhos se trilha na 

Alemanha, sob o epíteto de “interesse na proteção jurídica”20, e na Itália, onde o 

interesse em agir vem expressamente previsto no art. 100.º do Codice di Procedura 

Civile21, enquanto pressuposto processual relativo à necessidade de tutela 

jurisdicional (“bisogno di tutela giurisdizionale, quale parametro per stabilire il 

grado di necessità e l’idoneità técnica dell’intervento del giudice”22). 

É certo que um perscrutar pela letra do Código de Processo Civil – e, em 

especial, pelo elenco das exceções dilatórias - não permite descortinar qualquer 

norma que preveja que a admissibilidade de uma ação fica condicionado à 

 
0006036 (Relatora SILVA SALAZAR), e o Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 
15.02.2007, proc. n.º 2612/06-2 (Relator ANTÓNIO MAGALHÃES). 
16 CASTRO MENDES, João de, Direito Processual Civil, Vol. II, cit., pp. 232 e ss.. 
17 Idem, pág. 234. 
18 PINTO, Rui, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 119-120 e 128 
e ss.. 
19 ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de Processo Civil, reimp., Coimbra Editora, Coimbra, 
1993, pág. 82. 
20 Por todos, JAUERNIG, Othmar, Direito Processual Civil, 25.a ed., trad. de F. Silveira Ramos, 
Almedina, Coimbra, 2002, pp. 195 e ss.. 
21 “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” (para propor 
uma ação ou contestá-la é preciso ter nisso interesse). 
22 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 284. 
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necessidade de o autor recorrer à mesma23. O interesse processual (rectius, a falta 

dele) não consta do rol das exceções dilatórias (art. 577.º) nem, a despeito da sua 

configuração como pressuposto processual relativo às partes, é expressamente 

referido no Título III do CPC. No entanto, é apodítico que o catálogo do art. 577.º 

é meramente exemplificativo (“entre outras”), não contendo uma enumeração 

exaustiva das condições de admissibilidade da instância cível24. Por outro lado, a 

proibição de ações inúteis aparenta ser um afloramento – uma concretização a 

fortiori, se se quiser – da regra da proibição de atos inúteis (art. 130.º)25: se se proíbe 

a prática de atos inúteis, por maioria de razão se haverá de proibir ações que, 

mesmo julgadas procedentes, não são aptas a despoletar qualquer vantagem 

objetivamente apreciável para o seu autor26. Outros subsídios legais limitam-se a 

concretizar cenários particulares de falta de interesse em agir do autor, permitindo, 

através de adequada inteleção da ratio desses preceitos, uma indução 

generalizante: veja-se, a este respeito, (i) as várias alíneas do n.º 2 do art. 535.º, em 

que a desnecessidade de tutela é sancionada ao nível da responsabilidade pelas 

custas27, (ii) o preceito do art. 277.º, al. e), acerca da inutilidade superveniente da 

lide28 e (iii) a previsão do art. 632.º, n.º 5, que impõe como terminus ad quem da 

 
23 O Anteprojeto do Código de Processo Civil de 1990 enunciava o interesse processual como 
requisito para que o juiz pudesse conhecer do mérito da ação. Cfr., para maiores detalhes, 
MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, Vol. II, cit., pp. 159-162. 
24 LEBRE DE FREITAS, José, e ALEXANDRE, Isabel, Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, 3.a 
ed., Almedina, Coimbra, 2017, pág. 579. 
25 Regra essa justificada, naturalmente, por considerações de eficácia e de economia processual. 
Como se observa em anotação a essa disposição, “o direito adjetivo não constitui um fim em si 
mesmo, sendo um mero instrumento para resolução de litígios de acordo com o que emergir do 
direito material. Daí que no processo em que o litígio se dirime apenas devam ser praticados os atos 
que se revelem úteis para alcançar aquele desiderato, de forma simples e ágil, como o impõe o art. 
6º” (ABRANTES GERALDES, António, PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de 
Processo Civil Anotado, Vol. I, 2.a ed., Almedina, Coimbra, 2020, pp. 161-162). 
26 FERREIRA DE ALMEIDA, Francisco, Direito Processual Civil, Vol. I, 2.a ed., Almedina, Coimbra, 
2017, pág. 411, MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, Vol. II, cit., pp. 145-146, e 
PIMENTA, Paulo, Processo Civil Declarativo, cit., pág. 99, nota 210. Na jurisprudência, cfr. o 
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26.09.2019, proc. n.º 1712/17.5T8BRR-B.L1-6 (Relatora 
ANA DE AZEREDO COELHO). 
27 ABRANTES GERALDES, António, PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de 
Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pág. 610. 
28 PAIS DE AMARAL, Jorge, Direito Processual Civil, 11.a ed., Almedina, Coimbra, 2013, pág. 133, e 
TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, Lisboa, Lex, 
1995, pp. 108-109. Se, em razão de circunstâncias verificadas após a instauração da ação, esta deixou 
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desistência do recurso o momento da prolação da decisão29. Tais disposições 

apareceriam como um corpo normativo estranho ao nosso Código caso não se 

vislumbrasse no interesse em agir um pressuposto processual inominado. Também 

a nossa Lei Fundamental estatui que incumbe aos tribunais “dirimir os conflitos de 

interesses públicos e privados” (art. 202.º, n.º 2), pelo que o desempenho da função 

jurisdicional está nevralgicamente ligada à prévia configuração, ainda que se 

abstraindo da sua efetiva existência, de um conflito pelo sujeito que efetua o 

primeiro impulso processual com o demandado30. Sem a delimitação e desenho de 

 
de ter qualquer utilidade para o autor, por ocorrência de um facto “posterior à sua instauração que 
implique a desnecessidade [de] sobre ela recair pronúncia judicial por falta de efeito” [Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 15.03.2012, proc. n.º 501/10.2TVLSB.S1 (Relator SEBASTIÃO 
PÓVOAS)], extinguindo-se automaticamente a instância, não vemos como não se pode deixar de 
cominar consequência semelhante nos casos de inutilidade originária, em que a desnecessidade de 
intervenção judicial é ainda mais flagrante, porque reportada ao momento do próprio impulso 
processual. Assinalando este paralelismo, remetemos para o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 03.12.2014, proc. n.º 233/14.2TTCSC.L1-4 (Relator JERÓNIMO FREITAS). No entanto, 
traçando uma diferença de regime entre a perda de interesse processual e a falta originária de 
interesse processual, em termos que salutarmente discordamos, cfr. PINTO, Rui, Código de 
Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pp. 121 e ss.. 
29 Tal norma tem em vista, inter alia, evitar os designados “recursos exploratórios”, destinados a 
testar determinada tese perante os tribunais superiores (ABRANTES GERALDES, António, 
PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pág. 
784), daqui decorrendo que os tribunais judiciais – e, em especial, os Tribunais Superiores - não são 
órgãos de consulta jurídica ou de apresentação de teses arrojadas, mas de resolução de litígios. A 
propósito, recentemente exarou a Relação do Porto que “a utilidade inerente à interposição do 
recurso não pode basear-se na satisfação de interesses meramente subjectivos do recorrente, para 
dirimir questões puramente académicas ou para seu mero conforto moral, sem qualquer 
repercussão relevante e efectiva na sua esfera jurídica” [Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
de 08.02.2021, proc. n.º 2066/11.9TJPRT-D.P1 (Relator MIGUEL BALDAIA DE MORAIS)]; em sentido 
análogo, cfr. o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11.03.1997, proc. n.º 0007885 (Relatora 
ISABEL MARTINS). RUI PINTO menciona ainda “três expressões especiais do interesse processual 
privativas dos recursos”: a relevância da extensão do decaimento na delimitação do objeto do 
recurso (art. 635.º, n.º 3); a irrecorribilidade de certas decisões interlocutórias; e a dupla conforme 
no recurso de revista (art. 671.º, n.º 3). Para desenvolvimentos que neste estudo não poderão ser 
empreendidos, vide o seu Manual do Recurso Civil, Vol. I, AAFDL, Lisboa, 2020, pp. 249-252. 
30 Em sentido paralelo, versando sobre o art. 24.º da Constituição Italiana, LIEBMAN refere que, 
como o direito de ação judicial é dado para a tutela de um direito ou de um interesse legítimo, é 
apodítico que ele apenas pode ser legitimamente exercido diante de uma necessidade de tutela, ou 
seja, quando o direito ou o interesse legítimo não foi satisfeito como deveria ter sido ou quando foi 
contestado ou tornado incerto e dessa forma ameaçado na sua subsistência e valor económico 
(LIEBMAN, Enrico Tullio, Manuale di Diritto Processuale Civile, 5.a ed., Giuffrè, Milano, 1992, pág. 
141). Veja-se, ainda, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04.05.2000, proc. n.º 99B1228 
(Relator DUARTE SOARES), no qual se poderá ler que “o Direito de acção pressupõe sempre a 
invocação da violação de um direito ou um perigo real da sua violação ou ainda uma situação de 
incerteza que o prejudica”. 
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uma discórdia juridicamente relevante entre as partes processuais, é o próprio 

processo que – atendendo à sua instrumentalidade perante o Direito substantivo - 

fica desprovido do seu objeto, e assim a função jurisdicional se relega a meros 

exercícios ociosos e académicos, despojados de utilidade prática e perturbadores 

do bem-estar dos demandados – o que, evidentemente, não pode ser31. 

 Embora o interesse processual seja um pressuposto que deva ser aferido 

relativamente a ambas as partes processuais, ele apresenta a “particularidade de 

ser preenchido simultaneamente pelo autor para ambas as partes”32. Se este tem 

interesse em demandar, o réu não poderá deixar de ter, correlativamente, interesse 

em contradizer33. Mas a afirmação precedente não é totalmente rigorosa. Na 

verdade, se é certo que havendo interesse em agir, sempre existirá interesse em 

contradizer, também não se duvidará da existência deste último mesmo quando se 

conclua que o demandante não tem qualquer interesse atendível na demanda. 

Destarte, a fonte do interesse em contradizer do demandado não é o interesse em 

agir do demandante – já que este poderá, naturaliter, inexistir -, mas sim o facto de 

ter sido citado para uma ação judicial: “qualquer sujeito, perante quem é proposta 

uma ação, tem interesse em contestá-la”, lê-se na doutrina italiana34. O interesse 

processual deste último é, dessa forma, uma mera decorrência da circunstância de 

 
31 Como astutamente observa ANSELMO DE CASTRO, “a prescindir-se do interesse em agir graves 
inconvenientes resultariam tanto para os particulares, como para os próprios tribunais – para os 
particulares porque ver-se-iam facilmente e sem motivo demandados como réus, e postos, 
portanto, na necessidade de se defenderem; para os tribunais, uma vez que, recusada a necessidade 
do interesse em agir, poder-se-iam multiplicar as causas sem verdadeira razão de ser. A simples 
condenação em custas não constitui motivo inibitório suficiente para obviar a estes inconvenientes” 
(ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. I, Almedina, Coimbra, 
1981, pág. 121). Assinalando a escassez dos recursos judiciais e, como tal, a necessidade de delimitar 
o direito à ação, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21.11.2013, proc. n.º 
1303/12.7TVLSB.L2-6 (Relatora ANA DE AZEREDO COELHO).   
32 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pp. 98-
99. 
33 ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de 
Processo Civil, cit., pág. 180, e ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de Processo Civil, cit., 
pág. 80. Na doutrina italiana, evidenciando este automaticidade, cfr. PICARDI, Nicola, Codice di 
Procedura Civile, Tomo I, 5.a ed., Giuffrè, Milano, 2010, pág. 681. 
34 LUISO, Francesco P., Diritto Processuale Civile, Vol. I, 2.a ed., Giuffrè, Milano, pág. 209, tradução 
livre. 
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ter contra ele sido instaurada uma ação judicial35, independentemente da sua 

procedência ou, sequer, admissibilidade36. Assim se conclui pela autonomia do 

interesse em contradizer perante o interesse em agir (não obstante aquele ser 

comumente despoletado por este), conclusão essa perfeitamente enquadrável 

diante dos dados normativos vigentes que tutelam o próprio interesse do 

demandado na continuidade da lide mesmo que o demandante (o primeiro 

impulsionador do processo) a queira abandonar. Tal resulta nitidamente do art. 

286.º, n.º 1, que faz depender a desistência da instância da aceitação do réu, caso 

for requerida após a apresentação da contestação37. Dessa forma, ainda que o autor 

– pelo menos de um ponto de vista subjetivo e pessoal38 – perca o interesse na 

demanda, o réu poderá exigir que a mesma prossiga, com vista à (eventual) 

prolação de uma sentença de absolvição do pedido.  

 Por último, encerrando esta nota introdutória, conquanto 

circunscreveremos o nosso estudo à apreciação do interesse processual na 

instauração da demanda, isto é, no momento do primeiro impulso processual, 

havemos de ter presente que tal pressuposto é aplicável nas demais fases do 

processo, nomeadamente em sede de recurso. De facto, como se lê em novel 

decisão da Relação do Porto “a parte objectivamente vencida pode não pode ter 

 
35 “Esse interesse processual avulta especialmente do lado do autor, mas não deixa de existir 
também por parte do demandado”; “simplesmente sucede que, do lado deste, o interesse processual 
(no prosseguimento da acção) existe, em princípio, desde que a acção (proposta com ou sem o 
interesse) foi instaurada contra ele, o que basta para considerar presente na sua esfera jurídica esse 
pressuposto adjectivo” [Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 15.06.2021, proc. n.º 
4243/16.7T8VNF-A.G1 (Relator JOSÉ FLORES)]. 
36 O réu terá, pois, interesse em contestar uma ação que careça de determinado pressuposto 
processual ou padeça de certa exceção dilatória, quanto não seja para alertar o juiz sobre a 
inadmissibilidade legal da ação que lhe foi dirigida. Se o autor carecer de interesse processual na 
demanda, nem por isso o réu deixará de ter, residualmente, um interesse em contradizer, desde 
logo para evidenciar a falta desse pressuposto processual. 
37 PAIS DE AMARAL, Jorge, Direito Processual Civil, cit., pág. 130. Por sua vez, a desistência do 
pedido não carece de aceitação do réu (art. 286.º, n.º 2). A diferença está em que a desistência da 
instância apenas conduz à extinção da mesma [arts. 277.º, al. d) e 285.º, n.º 2], nada impedindo o 
autor de propor nova ação, ao passo que a desistência do pedido implica a extinção do direito que 
se pretende fazer valer (art. 285.º, n.º 1), não havendo assim qualquer interesse do réu a 
salvaguardar.  
38 A perda objetiva de interesse desemboca na inutilidade superveniente da lide.  
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interesse em agir, para efeitos de recurso, quando nenhuma utilidade efectiva pode 

extrair da eventual alteração da decisão proferida”39. 

 

2. Distinção com a legitimidade processual. 

 A distinção com a legitimidade processual tem sido um lugar comum no 

estudo do interesse processual, dada a aparente afinidade existente entre as duas 

figuras, desvelada, por exemplo, na sinuosa formulação do art. 30.º, em que o 

interesse em demandar, expressa pela “utilidade derivada da procedência da ação” 

(n.º 2), aparece como sendo o critério aferidor da legitimidade processual (n.º 1). 

Também uma recensão pela jurisprudência encontra casos em que as figuras são 

objeto de confusão ou indevidamente miscigenadas, sem clara perceção do 

pressuposto processual concretamente em causa40. Daí a acuidade em delimitar-se 

o alcance de cada uma dessas figuras, separando-se as marés. Como se tem 

assinalado na doutrina, “uma coisa é, de facto, a titularidade da relação material 

 
39 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 08.02.2021, proc. n.º 4177/19.3T8VNG-B.P1 (Relator 
JORGE SEABRA). No Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 06.04.2006, proc. n.º 1973/2006-
6 (Relator GRANJA DA FONSECA) sumariou-se “se nada do que o Recorrente alega pode justificar 
a revogação da decisão do mérito da causa, há manifesta falta de interesse do recurso”; no mesmo 
sentido aponta o mais recente Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 23.10.2018, proc. n.º 
208/13.9TELSB-R.L1-5 (Relatora MARGARIDA BACELAR). Sumariou-se no Acórdão do Tribunal da 
Relação de Coimbra de 28.04.2015, proc. n.º 569/04.0TBLRA-A.C1 (Relator ARLINDO OLIVEIRA) 
que “no recurso de revisão de sentença com fundamento na nulidade da transacção, falta interesse 
em agir à recorrente que não é titular de nenhuma relação jurídica nem factual que possa ser 
afectada pela decisão revidenda”. 
40 Vide, por exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11.10.1989, proc. n.º 075380 
(Relator FERREIRA DIAS), no qual, após se afirmar que “não tem interesse em agir, a Unidade 
Colectiva de Produção que pede que seja declarado nunca ter sido celebrado pelos Réus qualquer 
contrato de compra e venda de cortiça da herdade na sua posse, quando vem provado que, quando 
aquele contrato de compra e venda da cortiça foi celebrado, ainda a herdade não tinha sido 
expropriada nem a Autora ainda existia para o mundo do direito”, prossegue-se dizendo que “falta-
lhe legitimidade para tal”. Também o caso dirimido pelo Supremo Tribunal de Justiça no seu 
Acórdão de 03.03.2009, proc. n.º 09A0145 (Relator MOREIRA ALVES) parece contender com a 
legitimidade processual e não – como entendeu o Tribunal – com aspetos de interesse em agir. No 
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 15.10.2002, proc. n.º 0220986 (Relator ARMINDO 
COSTA) refere-se que “há falta desse interesse [em agir], na acção em que se pede a declaração de 
inexistência ou a anulação de deliberação de sociedade comercial, se o autor vendeu as acções que 
detinha nessa sociedade”; no entanto, no nosso razoar o caso reporta-se primariamente à (falta de) 
legitimidade processual. 
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litigada, base da legitimidade das partes; outra, substancialmente distinta, a 

necessidade de lançar mão da demanda, em que consiste o interesse em agir”41; em 

termos semelhantes, RUI PINTO observa que “a parte pode ser titular da situação 

jurídica alegada e, por isso, com competência de disponibilidade por via processual 

dessa situação, mas ser-lhe indiferente a procedência da ação”42; e na 

jurisprudência pondera-se que “a legitimidade exprime a relação entre a parte no 

processo e o objecto deste, a posição que a parte deve ter para que possa ocupar-

se do pedido, deduzindo-o ou contradizendo-o; o interesse em agir traduz-se na 

necessidade objectivamente justificada de recorrer à acção judicial”43. Dessa 

maneira, porquanto nos confrontamos com figuras distintas e inconfundíveis, que 

obedecem a requisitos próprios, poderá um sujeito ser parte legítima na ação sem, 

ao mesmo tempo, ter qualquer interesse na demanda, como poderá suceder – 

embora com extrema raridade e talvez em casos meramente académicos – o 

inverso44. A consideração precedente justifica que, metodologicamente, a 

 
41 ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de 
Processo Civil, cit., pp. 181-182. 
42 PINTO, Rui, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pág. 117. O Autor fornece como exemplo 
a hipótese contemplada pelas als. b) e c) do n.º 2 do art. 535.º - o credor cuja obrigação anda não se 
venceu ou que já dispôs de título executivo em seu poder será condenado nas custas, ainda que 
obtenha ganho de ação. “Ora, nessas situações – prossegue o Autor, idem, pág. 118 – ainda que na 
perspetiva das partes possa haver um ganho ou uma perda, o autor não alcança a utilidade prática 
tida pelo sistema processual como objetiva e direta, nem ao réu não advém prejuízo jurídico, objetivo 
e direto daquela procedência. Portanto, a parte é legítima para os efeitos dos n.ºs 1 e 3, mas não o é 
para os efeitos do n.º 2”. Assim se evidencia que o art. 30.º aparenta confundir realidades bastante 
distintas, isto é, o interesse processual e a legitimidade processual. Em concreto, o n.º 2 dessa 
disposição não se refere à legitimidade das partes, mas ao interesse processual (igualmente neste 
sentido, TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pp. 
107-108). A confusão terminológica patente no art. 30.º, qual “construção híbrida” (PINTO, Rui, 
Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pág. 130), aparenta decorrer da circunstância de o 
legislador ter assumido “que normalmente há coincidência entre titularidade da situação alegada e 
necessidade de tutela, pelo que quem tem legitimidade, tem interesse (i.e., tem utilidade e sofre 
prejuízo com o resultado da demanda)” (idem, pág. 129), embora tal assunção não seja inteiramente 
correta; se o fosse, aliás, o interesse em agir seria uma mera decorrência da legitimação ad causam, 
sem qualquer autonomia ou razão de estudo.  
43 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 24.10.2002, proc. n.º 0231246 (Relator GONÇALO 
SILVANO). 
44 Assim referem explicitamente ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e 
SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, cit., pág. 181, nota 2, embora tal hipótese aparente 
circunscrever-se aos casos de ilegitimidade plural. Pugnando que só a parte legitimada pode ter 
interesse processual, cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção 
Declarativa, cit., pág. 108, e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.01.2017, proc. n.º 
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apreciação do interesse processual seja subsequente à apreciação da legitimidade 

processual – não se querendo atar estes dois pressupostos processuais num nó 

górdio de confusão valorativa e terminológica, nem por isso deixamos de advertir 

que esses pressupostos não são, propriamente, compartimentos estanques. De 

facto, como melhor veremos infra, na grande generalidade das ações constitutivas 

e condenatórias o interesse na demanda surge como uma consequência direta e 

necessária da alegação de um direito preterido ou insatisfeito ou de um direito 

(potestativo) para cujo exercício a lei exige o recurso aos tribunais; nesses casos, 

quer a legitimidade processual quer o interesse processual promanam da mesma 

materialidade, ou seja, da invocação de um direito nos termos acima referidos, pelo 

que o interesse processual não surge aí como um pressuposto dotado de particular 

acuidade ou até autonomia. 

Embora interceda em ambos estes pressupostos processuais um tronco 

comum, na medida em que ambos, para além de se reportarem às partes, se aferem 

tendo por base a configuração da relação material controvertida feita pelo 

demandante na sua peça inicial (art. 30.º, n.º 3), abstraindo-se de demais 

considerações45, e da sua falta cominar, em tese, no mesmo desfecho – a absolvição 

do réu da instância [art. 278.º, n.º 1, als. d) e e)] -, distinguem-se quer quanto ao seu 

sentido quer quanto à função que desempenham. De um lado, enquanto a 

legitimatio ad causam reporta-se à posição das partes em face da relação material 

litigada46 ou do objeto processual47, o interesse processual contende com a 

 
3583/16.0T8SNT.L1-2 (Relatora MARIA TERESA ALBUQUERQUE), onde se refere que “o interesse 
em agir distingue-se da legitimidade desde logo por esta preceder aquele”; o mesmo se podendo ler 
no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 30.04.2020, proc. n.º 848/18.0BESNT (Relator 
PEDRO MARCHÃO MARQUES). 
45 Neste sentido, realçando que a aferição do pressuposto do interesse em agir prescinde de uma 
indagação acerca do mérito da causa e do seu previsível êxito, POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 
100.º, cit., pág. 284. Ainda nesta senda, LIEBMAN aponta que o reconhecimento de um interesse 
em agir do autor não significa, de modo algum, que este tenha razão na sua demanda processual, 
apenas sendo uma constatação de que a ação deduzida se apresenta digna de ser apreciada no seu 
mérito (vide LIEBMAN, Enrico Tullio, Manuale di Diritto Processuale Civile, cit., pág. 146). 
46 ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de Processo Civil, cit., pág. 84. 
47 PINTO, Rui, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pág. 111. 
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necessidade de tutela jurisdicional48, com a “relação entre a situação antijurídica 

que vem denunciada e a providência que se requer para lhe pôr termo”49 – ali avulta 

o critério da titularidade da relação controvertida, tal como gizada pelo autor, aqui 

o da utilidade e necessidade da demanda50. De outro lado, ao passo que a 

legitimidade processual visa assegurar que a decisão final de mérito vincula aqueles 

que são os verdadeiros sujeitos da relação controvertida51, assegurando à sentença 

a sua eficácia normal52, o interesse processual tem o fito de assegurar que apenas 

são colocadas sob a cognição dos tribunais questões objetivamente carecidas de 

intervenção judicial53, evitando-se uma dispensável sobrecarga na administração 

da Justiça e uma perturbação injustificada da esfera do demandado, chamado a 

deduzir a respetiva defesa54. O interesse processual surge assim, sob esta ótica, 

como um plus em relação à legitimidade processual, porquanto o acesso ao Direito 

 
48 PIMENTA, Paulo, Processo Civil Declarativo, cit., pág. 98, e MONTALVÃO MACHADO, António, 
Processo Civil, Vol. II, cit., pág. 142. 
49 LIEBMAN, Enrico Tullio, Manuale di Diritto Processuale Civile, cit., pág. 146. 
50 Em sentido algo coincidente, ao que cremos, PINTO, Rui, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 
I, cit., pp. 120 e 130. No Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 07.11.2002, proc. n.º 0231815 
(Relator GONÇALO SILVANO) considerou-se que “a legitimidade, baseada na posição (subjectiva) 
da pessoa perante a relação controvertida distingue-se do interesse em agir, traduzido na 
necessidade objectivamente justificada de recorrer à acção judicial”. 
51 ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de 
Processo Civil, cit., pág. 129, e Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 06.07.2020, proc. 
n.º 1643/19.4T8BGC.C1 (Relatora ROSÁLIA CUNHA).  
52 Como o refere ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. II, 
Almedina, Coimbra, 1982, pág. 168. Volvidas umas páginas, em capítulo dedicado ao interesse 
processual, o Autor refere que “este pressuposto não se destina a assegurar a eficácia à sentença; o 
que está em jogo é antes a sua utilidade: não fora exigido o interesse, e a actividade jurisdicional 
exercer-se-ia em vão” (idem, pág. 253). 
53 “O interesse em agir não se destina a assegurar a eficácia da sentença, o que está em jogo é a sua 
utilidade” [Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21.01.2010, proc. n.º 3614/04.TVLSB.L1-8 
(Relatora CARLA MENDES)]. 
54 ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de 
Processo Civil, cit., pág. 182, PAIS DE AMARAL, Jorge, Direito Processual Civil, cit., pág. 130 e 
ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de Processo Civil, cit., pág. 82. MIGUEL TEIXEIRA DE 
SOUSA (As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 107) enuncia ainda uma 
função positiva e negativa do interesse processual; aquela manifesta-se “quando o interesse 
processual concede à parte a faculdade de requerer uma determinada tutela judicial numa situação 
em que a mera alegação da situação subjectiva não o permite”, como sucede nas ações de 
condenação in futurum, nas ações inibitórias e nas ações de simples apreciação. Diferentemente, 
“quando o interesse processual retira ao titular de um direito subjectivo a faculdade de requerer 
uma certa tutela judicial”, cumpre-se a sua função negativa, como acontece com a inadmissibilidade 
de uma ação constitutiva quando o direito potestativo pode ser exercido extraprocessualmente ou 
de uma ação condenatório quando o demandante já dispõe de título executivo. 
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e a mobilização dos órgãos jurisdicionais não depende apenas da titularidade das 

posições discutidas na lide mas também do prévio esboço de um litígio 

objetivamente carecido de intervenção jurisdicional: “a concessão da protecção 

jurídica judicial não depende apenas da existência dum direito substantivo. 

Outrossim um interessado substantivamente não pode recorrer ao tribunal inútil 

ou deslealmente ou aproveitar-se dum processo judicial para alcançar fim 

processualmente impróprio e por conseguinte indigno de protecção”55. Dessa 

forma, “pode ter-se o direito de acção por se ser o titular da relação material, ou 

por a lei especialmente permitir a intervenção processual a quem não é o titular 

daquela relação e, todavia, perante as circunstâncias concretas do caso não existir 

qualquer necessidade de recorrer ao tribunal para definir, reconhecer ou fazer valer 

o direito”56. Vemos assim que o interesse e a legitimidade processual são figuras 

assaz diferentes, que se medem por bitolas diferentes, que se colocam em planos 

distintos e que se prestam a propósitos dissemelhantes. Inclusive, mesmo que um 

sujeito processual seja declarado parte ilegítima para a ação, este sempre manterá 

o interesse em agir em recorrer da decisão do tribunal a quo57. 

 

3. O regime do interesse processual. As consequências da sua falta e a 

oficiosidade do seu conhecimento. 

 Sendo o interesse em agir um pressuposto processual58, a sua falta é uma 

exceção dilatória que desemboca na absolvição do réu da instância (arts. 278.º, n.º 

 
55 JAUERNIG, Othmar, Direito Processual Civil, cit., pág. 195. 
56 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05.02.2013, proc. n.º 684/10.1YXLSB.L1.S1 (Relator 
MOREIRA ALVES); em sentido análogo, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 
12.11.2002, proc. n.º 0230222 (Relator FERNANDO SAMÕES). 
57 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03.02.1999, proc. n.º 98A910 (Relator LEMOS 
TRIUNFANTE). 
58 Há um caso excecional em que o interesse processual não é condição de admissibilidade da ação, 
mas sim de acolhimento da mesma. Isto acontece com as ações cautelares, nas quais o interesse em 
agir reporta-se à existência de um periculum in mora (POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, 
cit., pág. 285, PICARDI, Nicola, Codice di Procedura Civile, Tomo I, cit., pág. 683, TEIXEIRA DE 
SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 117, e FERREIRA DE 
ALMEIDA, Francisco, Direito Processual Civil, Vol. I, cit., pág. 413) que, como se sabe, é condição 
para o decretamento da providência requerida. 
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1, e 576.º, n.º 2), mesmo que o demandado não conteste a ação59. A apreciação deste 

pressuposto processual terá, normalmente, lugar no despacho saneador [art. 595.º, 

n.º 1, al. a)], salvo nos casos em que a citação dependa de prévio despacho judicial 

(art. 226.º, n.º 4) e a falta de interesse em agir resultar patente da petição inicial, 

porquanto aí a ação findará com uma decisão liminar de indeferimento60. Contudo, 

porque nos deparamos com um interesse processual que tem em vista proteger o 

réu61, evitando a sujeição do mesmo aos múltiplos incómodos da litigância judicial, 

não será proferida sentença do absolvição do réu da instância quando, no momento 

da apreciação da exceção, houver elementos nos autos que permitam concluir pela 

improcedência da ação (art. 278.º, n.º 3)62. 

 A maioria da doutrina e da jurisprudência concordam que o interesse 

processual é um pressuposto de conhecimento oficioso63. Em sentido contrário, e 

praticamente isolado, depõe MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, aduzindo em abono 

da sua posição o regime do art. 535.º, o qual “não se compreenderia se o interesse 

processual devesse ser apreciado oficiosamente, porque então, mesmo não 

havendo contestação do réu, esta parte deveria ser absolvida da instância, nunca 

se podendo admitir a procedência da acção nele prevista”64. Conclui então o Autor 

que a falta de interesse em agir, para ser conhecida pelo tribunal, precisa de ser 

alegada pela parte interessada. O argumento aflorado não convence. O art. 535.º, 

 
59 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29.04.1993, proc. n.º 083811 (Relator FERREIRA DA 
SILVA). 
60 FERREIRA DE ALMEIDA, Francisco, Direito Processual Civil, Vol. I, cit., pág. 414, e o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 22.02.2007, proc. n.º 07B056 (Relator PIRES DA ROSA). 
61 Neste sentido, TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, 
cit., pág. 109, e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11.02.2021, proc. n.º 
7441/19.8T8ALM.L1-2 (Relatora GABRIELA CUNHA RODRIGUES). 
62 Assim também, LUISO, Francesco P., Diritto Processuale Civile, Vol. I, cit., pág. 206. O Autor 
considera que, sendo a ação (clamorosamente) infundada, como seria o caso de uma ação para 
reconhecimento da usucapião de um bem legalmente insuscetível de tal aquisição originária, a 
sentença deverá pronunciar-se desfavoravelmente sobre o mérito, aplicando-se as regras de Direito 
substantivo. O tratadista observa que o interesse em agir apenas tem relevância quando a demanda, 
apesar de fundada, é inútil.  
63 Vide Cass. Civ, 07.06.1999, n.º 5593 [“l’assenza dell’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni 
stato e grado del procedimento (purché sul ponto non si sai formato un giudicato esplicito o 
implícito) in quanto tale interesse constituisce un requisito per la trattazione del mérito della 
domanda”], apud NICOLETTI, Carlo Alberto, Profili Istituzionali del Processo Civile, cit., pág. 250. 
64 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 110. 



O interesse em agir no processo cível. Em especial, nas ações de simples 
apreciação. 

Daniel Bessa de Melo 

  

 Online, dezembro de 2021 | 16 

embora configure uma concretização do pressuposto do interesse processual, não 

constitui o seu regime predileto, tratando-se antes de uma disposição especial para 

três situações concretas, “pelo que em todos os demais casos que configurem a falta 

de interesse em agir deverá aplicar-se o regime decorrente da violação de 

pressupostos processuais”65. Dessa forma, fora da factispécie especial do art. 535.º 

(a que acresce a do art. 610.º, de que nos pronunciaremos infra), o regime da falta 

de interesse processual é o mesmo que o da generalidade das exceções dilatórias, 

quer no que respeita à sua arguição (a todo o tempo e de conhecimento oficioso), 

quer no que respeita à sua estatuição (a absolvição do réu da instância). O 

conhecimento ex officio iuris da falta de interesse em agir coaduna-se ainda com a 

ratio de ordem pública desta condição de admissibilidade, que se prende com a 

necessidade de desonerar o sistema judiciário de litigância inútil, qual corolário do 

princípio da economia processual66. Sendo assim, não se concebe como se poderia 

deixar à vontade do interessado a arguição da falta deste pressuposto processual67.    

 

4. Os critérios de aferição do interesse em agir.  

 Em termos sumários, vimos como o interesse em agir é uma “relação de 

utilidade entre a alegada lesão de um direito e a providência de tutela jurisdicional 

requerida”68. Importa agora aprofundar esta enunciação. Por se tratar de uma 

construção essencialmente doutrinária desenvolvida por uma fecunda 

jurisprudência, nem sempre se tem na praxis chegado a resultados satisfatórios, 

havendo até casos de clamorosa confusão do interesse processual com outros 

pressupostos processuais69. Ainda numa consideração preliminar, diga-se que, na 

 
65 PIMENTA, Paulo, Processo Civil Declarativo, cit., pág. 101. 
66 LUISO, Francesco P., Diritto Processuale Civile, Vol. I, cit., pág. 205. 
67 Neste sentido, cfr. LEBRE DE FREITAS, José, e ALEXANDRE, Isabel, Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. II, cit., pág. 442. 
68 LIEBMAN, Enrico Tullio, Manuale di Diritto Processuale Civile, cit., pág. 147. 
69 Veja-se, a título de exemplo, o decido pelo Supremo Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 
09.05.2018, proc. n.º 673/13.4TLSB.L1.S1 (Relator FERREIRA PINTO). Nesse aresto se escreveu: “um 
Autor/Empregador que teve a oportunidade de pugnar pela ilicitude de um determinado modelo 
de greve, em sede de contestação, nas várias ações propostas contra ele, por vários trabalhadores a 
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medida em que o interesse processual delimita o perímetro do correto exercício do 

direito de ação, ele deverá ser analisado à luz dos princípios constitucionais do 

acesso ao Direito e à Justiça, “de modo a que não vede o acesso necessário ou útil 

nem permita o acesso inútil”70. Como princípio geral, onde quer que a lei 

substantiva conceda ao titular de determinada posição jurídica a possibilidade de 

a fazer valer em juízo – e não nos olvidamos que à juridicidade está inerente a 

respetiva garantia contra a ilicitude -, o pressuposto do interesse processual não 

poderá, naturalmente, soçobrar; em tal casos, o interesse na demanda é uma 

consequência direta da alegação de um direito preterido, insatisfeito ou que só 

pode ser exercido mediante recurso às instâncias judiciais (cfr., a propósito, o art. 

2.º, n.º 2).   

 

4.1. A apreciação do interesse em agir no momento do impulso processual e 

por referência à situação material alegada pelo demandante. 

Já previamente convocamos a ideia – que agora afloramos - de que a 

necessidade de tutela judicial deve ser aquilatada à data em que a ação é proposta71, 

por referência ao objeto processual definido pelo autor na sua petição inicial72, 

 
quem não pagou a remuneração relativa a alguns dais seguidos à greve, não tem interesse em agir 
em ação de simples apreciação negativa que intenta contra os Sindicatos que a decretaram, e na 
qual pede que seja declarado ilícito esse mesmo modelo de greve”. Ora, não nos deparamos com 
um problema de falta de interesse processual, mas antes de caso julgado, já que a entidade 
empregadora deveria ter impugnado a validade do modelo de greve no momento processualmente 
adequado – a contestação. Não o fazendo, os seus meios de defesa precludem (cfr. art. 573.º). 
Também no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 21.10.2013, proc. n.º 44/12.0TTVRL.P1 
(Relator EDUARDO PETERSEN SILVA), no qual se sumariou que “obtido acordo na tentativa de 
conciliação que prevê o pagamento das prestações normais resultantes de acidente de trabalho, a 
cargo da seguradora, e homologado este por decisão transitada em julgado, estando assegurados os 
direitos de reparação garantidos por lei, não tem a beneficiária interesse em agir quando apresenta 
petição inicial em que reclama do empregador a responsabilidade agravada a que se refere o artigo 
18º da Lei 98/2009 de 4 de Setembro”, a questão sub judice deveria ter sido resolvida ao nível do 
caso julgado (que aliás é mencionado na fundamentação de direito) e não no crivo do interesse em 
agir. 
70 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26.09.2019, proc. n.º 1712/17.5T8BRR-B.L1-6 
(Relatora ANA DE AZEREDO COELHO). 
71 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 22.01.2013, proc. n.º 3632/11.8TBBCL.G1 (Relatora 
EVA ALMEIDA).  
72 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 99.  
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independentemente da veracidade dos factos trazidos ao processo e que alicerçam 

a causa de pedir, que apenas importará apurar para efeitos de mérito, não de 

controlo da admissibilidade da instância73; independentemente, até, de saber se 

existe ou não um verdadeiro conflito entre os pleitantes, que interessará somente 

para efeitos de distribuição das custas processuais74. Conforme um 

pronunciamento da Cassazione, a aferição do interesse em agir “deve ter por base 

a utilidade da providência judicial requerida em relação à lesão denunciada, 

prescindindo-se de toda e qualquer indagação acerca do mérito relativamente à 

 
73 “O interesse processual é um pressuposto processual, pelo que, como qualquer outro pressuposto, 
é aferido exclusivamente perante o objecto definido pelo autor. Por este motivo, a sua apreciação 
deve ser totalmente autonomizada do julgamento do mérito da acção” (idem, pág. 102). 
74 Suponhamos que o autor, na sua petição inicial, giza uma situação em que o seu conflituoso 
vizinho age de forma a colocar em causa o direito de propriedade do demandante sobre um dado 
terreno, concretizando esses atos de perturbação do livre gozo e fruição desse terreno, concluindo 
pela necessidade de haver uma declaração judicial do direito do demandante. Indubitavelmente, à 
luz do quadro factual trazido, haverá interesse numa eventual ação de simples apreciação positiva 
do direito de propriedade. Suponhamos, porém, que, na sua contestação, o réu, consternado com 
as acusações que lhe são dirigidas, afirma nunca ter praticado nenhum dos atos que lhe estão a ser 
imputados e que em momento algum colocou em crise o direito de propriedade do autor, que aliás 
sempre reconheceu. Quid iuris? Em conformidade com o supra afirmado, tendo o autor ideado um 
conflito de interesses com a contraparte processual, este dispõe de interesse na demanda. Nem 
vemos como a ação pode ser julgada improcedente, caso o autor lograr provar a sua propriedade e 
posse sobre o dito terreno. Constituiria, porém, um verdadeiro absurdo, em caso de procedência da 
ação, condenar o réu nas custas processuais. Dever-se-á então aplicar o art. 535.º? Como nota LEBRE 
DE FREITAS em comentário a essa disposição, “o critério do vencimento repousa na ideia de que, 
na normalidade dos casos, a parte vencida dá causa à ação, ou pelo seu comportamento dentro do 
processo, peticionando ou contestando sem razão, ou pelo seu comportamento antes do processo, 
ainda que não contestando a ação contra si proposta. Por isso, deve ser afastado quando o réu nem 
intervém no processo, contestando, nem teve, antes dele, um comportamento de que resulte ser-
lhe imputável a propositura da ação” (LEBRE DE FREITAS, José, e ALEXANDRE, Isabel, Código de 
Processo Civil Anotado, Vol. II, cit., pág. 440). Sendo essa a ratio do art. 535.º, obviando a situações 
de clamorosa injustiça na atribuição das custas processuais, então sufragamos o entendimento de 
que o legislador disse menos do que queria. De um lado, não nos parece que as situações 
contempladas pelo art. 535.º sejam taxativas; de outro, o regime deve ser aplicável ainda que o réu 
conteste a ação, embora se limite a refutar que alguma vez praticou atos lesivos da incolumidade 
da esfera jurídica do autor ou por qualquer forma colocou em causa as posições jurídicas de que 
este se arroga titular. A favor da não taxatividade da previsão do art. 535.º se pronuncia SALVADOR 
DA COSTA, afirmando o Autor que a disposição consagra um princípio geral, «desenvolvida por 
via do dispositivo do n.º 2, em termos de presunção “iure et de iure”, motivado pela dificuldade de 
determinar, em certas situações, se o réu deu ou não causa à ação» (COSTA, Salvador da, As Custas 
Processuais, 6.a ed., Almedina, Coimbra, 2017, pág. 35). Nesta senda, podemos afirmar, como 
princípio geral, que o autor deverá ser condenado nas custas quando impute ao réu atos 
perturbadores do normal exercício de um seu direito, que afinal nunca se verificaram, limitando-se 
o demandado a defender-se da suposta prática de tais atos. Assim, no exemplo com que abrimos 
esta nota de rodapé, seria o autor a suportar as custas da ação judicial intentada, ainda que 
procedente.  
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existência do interesse substancial tutelado”75. Entre nós, lê-se num aresto da 

Relação de Lisboa que “o interesse em agir deve ser aferido, objectivamente, pela 

posição alegada pelo autor que tem de demonstrar a necessidade do recurso a juízo 

como forma de defender um seu direito”76. Dessa forma, se o autor arrogar a 

titularidade de um direito de crédito vencido e insatisfeito, este terá interesse em 

demandar o devedor inadimplente, mesmo que ulteriormente se apure, por 

hipótese, que tal direito creditício nunca existiu ou que não houve incumprimento 

contratual77. Ainda neste conspecto, a eventualidade de o réu não contestar a ação 

contra ele deduzida ou, até, confessar o pedido, acolhendo as razões do autor, não 

implica, naturalmente, a perda do interesse em agir do demandante, a cominar na 

inadmissibilidade da instância, embora possa ter consequências ao nível da 

imputação das custas processuais (art. 535.º). Pois bem: o interesse em agir deve 

existir no momento da propositura da ação78, sendo apreciado com base na 

 
75 Cass. Civ., 28.10.1993, n.º 10708, apud NICOLETTI, Carlo Alberto, Profili Istituzionali del Processo 
Civile, cit., pág. 247, tradução livre. 
76 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.11.2009, proc. n.º 6161/05.5TVLSB.L1-8 (Relator 
FERREIRA DE ALMEIDA). 
77 “Assim, apenas a existência do crédito (já não o inadimplemento) é pressuposto do próprio direito 
de crédito do autor, pelo que se a contraparte não for inadimplente, provando-o, a demanda deve 
ser rejeitada quanto ao mérito, porque infundada, independentemente da afirmação inicial do autor 
acerca do cumprimento ou não da prestação. Em consequência, a decisão do Tribunal deverá 
declarar a inexistência do direito e não a falta de interesse processual” (CASTANHEIRA PEREIRA, 
Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pp. 76-77). Semelhante solução – a prolação 
de decisão quanto ao fundo da questão, no sentido da improcedência do pedido formulado – se 
deveria reservar para os casos em que, no momento da prolação da sentença, se conclui que, afinal, 
o crédito titulado pelo demandante ainda não é exigível. No entanto, a lei, adotando um princípio 
de aproveitamento do processado, prevê para a hipótese um regime diferente. Segundo o art. 610.º, 
o facto de a obrigação não ser exigível no momento em que a ação foi proposta não impede a 
condenação do réu no seu cumprimento em momento adequado; mas o autor, não obstante a 
demanda ter sido julgada procedente, é condenado nas custas processuais. 
78 O que sucederá, no entanto, se, num cenário completamente reverso à inutilidade superveniente 
da lide, uma eventual carência originária de interesse processual, por qualquer alteração do quadro 
factual, deixe de existir? LIEBMAN e TOMMASEO aventam que, em tais hipóteses, a originária falta 
de interesse processual torna-se irrelevante, já que ao momento da prolação da decisão a 
necessidade de tutela jurisdicional existe (POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 284). 
Em sentido concordante, PICARDI, Nicola, Codice di Procedura Civile, Tomo I, cit., pág. 685. No 
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 02.07.2009, proc. n.º 5/08.3TBBNV.L1-2 (Relator 
JORGE LEAL) considerou-se que não obstante haver uma “aparente falta de interesse em agir numa 
acção em que a autora pretende que seja declarado que adquiriu por usucapião o direito de 
propriedade sobre determinado terreno, sem imputar aos réus qualquer oposição a essa titularidade 
ou ao exercício das faculdades inerentes” se na contestação “alguns dos réus impugnarem o 
essencial dos factos alegados pela autora, negando-se a reconhecer-lhe o direito de propriedade 
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situação fáctica trazida pelo demandante. No entanto, em casos circunscritos, uma 

carência inicial de interesse processual (decorrente do facto de o autor não ter 

gizado, na sua peça inicial, um conflito juridicamente relevante com o demandado) 

pode ser suprida caso o réu conteste a ação, impugnando a posição jurídica de que 

o demandante se arroga titular; solução essa que, embora se desviando da 

ortodoxia de que o interesse processual se afere perante a factualidade esboçada 

pelo autor, se impõe por considerações de economia processual. Em todo o caso, 

dizemos situação fáctica justamente porque a matéria de Direito alvitrada pelas 

partes não vincula o tribunal e, dessa forma, ainda que o autor confira determinado 

enquadramento jurídico à sua exposição fáctica que lhe atribua um interesse 

processual na demanda, poderá o juiz, através de adequada interpretação e 

aplicação das normas legais, concluir em sentido diverso, caso em que deverá 

proferir decisão de absolvição da instância79. Sob pena, no entanto, de se imiscuir 

na apreciação do mérito da causa, antecipando a decisão de Direito 

processualmente reservada para o momento da sentença, a indagação do juiz, 

nesta fase, se haverá de conter em considerações preliminares e residuais, 

juridicamente incontrovertidas.  

 

 

 
sobre o terreno por ela invocado, o tribunal deve abster-se de, em saneador, julgar verificada a 
excepção dilatória de falta de interesse em agir, uma vez que nessa fase processual é patente que, 
afinal, a autora tinha e tem interesse em agir”. A solução da Relação de Lisboa parece-nos ser de 
adotar, por conforme à economia processual. 
79 Dessa forma, se o autor pretender recorrer de determinado despacho de fixação do valor da causa 
com vista a um melhor acertamento do mesmo que, não obstante, nem influi de qualquer modo 
nos pressupostos da recorribilidade ou em aspetos relacionados com as custas processuais, é 
apodítico – ainda que o autor faça outra interpretação (errada) dos preceitos legais – a sua falta de 
interesse. Para uma concretização prática, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 
10.11.2011, proc. n.º 113/11.3TBGDM.P1 (Relator FILIPE CAROÇO). Nos autos, a autora havia intentado 
uma ação judicial contra o Centro Nacional de Pensões peticionando que seja declarado que a 
mesma é titular de uma prestação social devida pela morte do seu marido. O Tribunal, no entanto, 
asseverou – acedendo ao fundo da causa – que o reconhecimento do direito a tal prestação é da 
competência da entidade administrativa responsável pelo seu pagamento, resultando dessa 
asserção que não havia uma carência de intervenção jurisdicional, pelo que à autora faltava o 
interesse em agir. 
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4.2. A existência de um litígio real, objetivo e atual. 

 A enunciação dos critérios de aferição do interesse processual quedar-se-ia 

em proclamações genéricas e desprovidas de concretização prática, que pouco 

auxiliarão o julgador perante o caso decidendum. O nosso objetivo, naturalmente, 

não é esse. Com a certeza de ser uma máxima ubíqua, dir-se-á que não tem 

interesse em agir quem suscita perante os tribunais questões de ordem meramente 

académica ou hipotética, sem qualquer sustentação no pedaço da realidade trazido 

pelo autor. De facto, é pacífico que os tribunais judiciais não são órgãos de consulta 

jurídica80, de esclarecimento de querelas doutrinárias acerca de determinada 

norma jurídica81, de interpretação de decisões judiciais pretéritas82 ou de satisfação 

de meros interesses morais do autor83. Dirimem-se litígios, não diferentes 

sensibilidades jurídicas ou cenários fantasiosos: “quando o autor não configura, 

através dos factos que articula, a existência de um conflito de interesses com o réu, 

 
80 Neste expresso sentido, cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16.09.2008, proc. n.º 
08A2210 (Relator FONSECA RAMOS), e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 07.01.2010, 
proc. n.º 1054/08.7GCMFR.L1-A.S1 (Relator SANTOS CARVALHO). 
81 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 285, e o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 19.10.1995, proc. n.º 0006036 (Relator SILVA SALAZAR). No Acórdão do Tribunal da 
Relação de Coimbra de 17.12.2014, proc. n.º 2352/12.0TBFIG.C1 (Relatora MARIA JOÃO AREIAS) 
entendeu-se, acertadamente, que “não se verifica o pressuposto processual do interesse em agir 
quando a pretensão do autor se reduz a pedir que o tribunal defina o sentido a dar a determinadas 
normas e a condenação do réu a agir em conformidade com as mesmas, quando desligada de um 
concreto comportamento ilícito”. 
82 Uma ação de simples apreciação que tenha por desígnio a interpretação de uma decisão já 
transitada em julgado seria, ademais, insubsistente com a própria razão de ser do caso julgado, 
resultando até numa regressão ad infinitum (vide PICARDI, Nicola, Codice di Procedura Civile, Tomo 
I, cit., pág. 684). No Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 25.09.2000, proc. n.º 0050835 
(Relator RIBEIRO DE ALMEIDA) considerou-se não dispor de interesse em agir aquele que intenta 
uma ação “para definir o direito que fora acautelado por providência já decretada e obrigar o 
requerido a cumprir com o que ali lhe foi estipulado”. No Acórdão do Tribunal da Relação de 
Coimbra de 14.05.2013, proc. n.º 778/11.6TBTNV.C1 (Relator ALBERTO RUÇO) asseverou-se “existe 
falta de interesse em agir quando os autores pedem a alteração ou modificação de uma sentença, 
transitada em julgado, proferida em acção anterior”. 
83 Para melhor inteleção, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 06.07.2017, proc. 
n.º 30464/16.4T8LSB.L1-2 (Relator JORGE LEAL). Nos autos, o autor havia pretendido a declaração 
de que o Estado Português teria violado determinados instrumentos de Direito Internacional 
relativos a procedimentos de extradição. O Tribunal, no entanto, considerou que o autor “nada 
alegou que permitisse descortinar que com essa declaração buscava prosseguir um qualquer 
interesse legítimo, carecido de tutela jurisdicional”. 
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não existiria da sua parte interesse em agir”84. Daí que repetidamente se diga que 

o interesse em agir deverá ser um interesse jurídico, concreto e atual, que tenha 

por base uma posição subjetiva reconhecida pelo ordenamento e uma necessidade 

imediata e real de tutela jurisdicional85. Como se refere num aresto da Cassazione, 

o interesse em agir desemboca na “necessidade de uma decisão do juiz que não se 

limite a uma afirmação de mero princípio, de máxima ou académica, mas que seja 

idónea a acertar, constituir, modificar ou extinguir uma situação jurídica que 

incida direta e efetivamente sobre a esfera patrimonial [ou não patrimonial, 

acrescentamos nós] do autor”86. A circunstância de os tribunais não poderem ser 

chamados a dirimir litígios meramente hipotéticos implica que o autor apenas 

poderá obter tutela de direitos efetivamente existentes, não perspetivados como 

meramente eventuais87, embora se admitam ações de simples apreciação que 

tenham por objeto direitos sujeitos a uma condição suspensiva ainda não 

verificada88. De resto, claudicando-se um “concetto unitario ed onnicomprensivo 

d’interesse ad agire”89, dever-se-á enveredar por uma análise casuística que atenda 

às especificidades do tipo de ação em causa e da posição jurídica cuja reintegração 

se pretende.  

 

 
84 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.01.2017, proc. n.º 3583/16.0T8SNT.L1-2 (Relatora 
MARIA TERESA ALBUQUERQUE). 
85 MONTELEONE, Girolamo, Compendio di Diritto Processuale Civile, CEDAM, Milano, 2001, pág. 
80. Certos tratadistas afirmam que o interesse em agir é um interesse processual, que se deslumbra 
secundário e instrumental em relação ao interesse substancial primário – o de ver o direito em causa 
satisfeito. Como refere LIEBMAN, “o interesse em agir surge da necessidade de obter através do 
processo a proteção do interesse substancial; pressupõe como tal a afirmação da lesão desse direito 
e a idoneidade da providência requerida para a sua proteção e satisfação” (LIEBMAN, Enrico Tullio, 
Manuale di Diritto Processuale Civile, cit., pág. 145, tradução nossa). Cfr., ainda, o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 20.10.1999, proc. n.º 99S137 (Relator ALMEIDA DEVEZA), no qual 
se pugna que “o interesse em agir consiste em o direito do demandante estar carecido de tutela 
judicial, representando o interesse em utilizar a acção judicial e em recorrer ao processo respectivo, 
para ver satisfeito o interesse substancial lesado pelo comportamento da parte contrária”. 
86 Cass. Civ. 27.08.2002, n.º 12548, apud NICOLETTI, Carlo Alberto, Profili Istituzionali del Processo 
Civile, cit., pág. 253. 
87 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 284. 
88 Idem, pág. 285, e ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. I, cit., 
pág. 118. 
89 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 285. 
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4.3. A necessidade e adequação da tutela jurisdicional.  

 Numa primeira etapa, vimos que a questão submetida à apreciação dos 

tribunais terá de ser, necessariamente, séria e atual; o próprio thema decidendum 

haverá de espelhar um litígio contemporâneo, real e tangível entre demandante e 

demandando, não uma mera querela de opiniões e sensibilidades pessoais nem 

muito menos ancorar-se numa simples previsão de uma altercação, à qual se vise 

antecipadamente dar solução90. Não bastará, contudo, a configuração de um 

conflito juridicamente relevante entre as partes processuais para se poder 

despoletar legitimamente a intervenção dos tribunais, daí que passemos agora ao 

plano da necessidade (e, de seguida, da adequação) da tutela jurisdicional: 

perguntar-se-á se somente haverá interesse em agir caso a consecução do resultado 

material pretendido pelo demandante apenas seja possível mediante o recurso às 

autoridades judiciais. Em sentido positivo apontam múltiplas sentenças da 

Cassazione91 bem como a doutrina italiana dominante92, podendo-se ainda 

 
90 Pensemos naturalmente nas ações que tenham um caráter preventivo: um credor intenta uma 
ação de simples apreciação da validade e eficácia de um contrato celebrado com o devedor para 
prevenir a eventualidade deste se escusar ao cumprimento das obrigações assumidas, invocando 
para tanto a invalidade do vínculo contratual; um proprietário, desconfiado dos seus vizinhos, pede 
a declaração do seu direito de propriedade sobre um dado terreno; um senhorio pede a condenação 
do seu arrendatário no pagamento das rendas que se vencerão até ao fim do arrendamento, embora 
o locatário não tenha até ao momento incumprido com qualquer pagamento. Nenhuma destas 
ações será admissível, por falta de interesse em agir do demandante, já que o litígio alicerçado na 
causa de pedir, para além de ser meramente hipotético, funda-se em meros caprichos internos do 
demandante.   
91 Vide Cass. Civ., 20.01.1998, n.º 486 [“l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 del codice di rito 
consiste nell’esigenza di ottenere un resultado giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti 
conseguibile se non) mediante il ricorso all’autorità giurisdizionale”], Cass. Civ. 05.03.2001, n.º 3157 
(“l’interesse ad agire com l’azione di mero acertamento, sussiste ogni qualvolta recorra una 
situazaione pregiudizievole di incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile 
senza l’intervento del giudice cosi conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile”), 
Cass. Civ., 04.04.2001, n.º 4984 [“l’accertamento e la valutazione dell’interesse ad agire (da 
compiersi in via preliminare, prescindindo dall’esame del merito della controversia e 
dall’ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un’indagine sull’idoneità 
astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti 
conseguibile se non con l’intervento del giudice”], apud NICOLETTI, Carlo Alberto, Profili 
Istituzionali del Processo Civile, cit., pp. 248-251, sublinhado nosso. 
92 LUISO, Francesco P., Diritto Processuale Civile, Vol. I, cit., pág. 206, dando-se como exemplo, na 
página subsequente, uma ação dirigida à obtenção do mesmo resultado que adviria do exercício 
extrajudicial de um direito potestativo. 
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perscrutar entre nós algumas decisões jurisprudenciais nesse sentido93. Mas em 

Portugal a doutrina maioritária pronuncia-se, embora cripticamente, no sentido 

de que a necessidade de recurso à via judicial não tem de ser uma necessidade 

absoluta, “enquanto único caminho para a satisfação da providência solicitada ao 

tribunal, podendo traduzir-se numa mera utilidade a tal recurso em alternativa a 

outros meios, mais ou menos eficientes e gravosos para o requerente”94. A questão 

suscitada não tem de se circunscrever à imprescindibilidade da tutela jurisdicional 

lato sensu, podendo ainda ser pormenorizada, com referência agora à adequação 

da concreta intervenção jurisdicional suscitada para a resolução do litígio exposto. 

Neste segundo plano, indaga-se se há interesse processual na concreta providência 

requerida se, por hipótese, havia ao dispor do demandante qualquer outro meio 

processual e/ou extraprocessual mais célere ou menos dispendioso. A este respeito, 

MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA afirma que “a parte não tem interesse processual 

quando pode obter o mesmo resultado visado com a propositura da acção através 

de um outro meio, processual ou extraprocessual, que importa menos custos e 

incómodos”95, exemplificando: “o autor não tem interesse processual para intentar 

 
93 Cfr. o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 06.12.1999, proc. n.º 9950649 (Relator COUTO 
PEREIRA) (“o interesse em agir consiste na indispensabilidade de o autor recorrer a juízo para a 
satisfação da sua pretensão”), e o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 02.03.2015, proc. n.º 
5513/10.3TBVFR.P1 (Relator MANUEL DOMINGOS FERNANDES) [“o interesse em agir (…) exige 
que para a solução do conflito o autor deve socorrer-se inevitavelmente da actuação judicial”].  
94 PEREIRA RODRIGUES, Noções Fundamentais de Processo Civil, reimp., Almedina, Coimbra, 2017, 
pp. 63-64. Em ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, 
Manual de Processo Civil, cit., pp. 180-181, lê-se que “relativamente ao autor, tem-se entendido que 
a necessidade de recorrer às vias judiciais, como substractum do interesse processual, não tem de 
ser uma necessidade absoluta, a única ou a última via aberta para a realização da pretensão 
realizada”. No Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 29.06.2017, proc. n.º 
6141/15.2T8GMR.G1 (Relator JORGE TEIXEIRA) sumariou-se que “a necessidade do autor recorrer à 
acção judicial não tem de ser absoluta, única para a realização do interesse que se pretende 
acautelar, mas também não pode estar em causa um interesse remoto, vago ou subjectivo (moral, 
científico ou académico) de obter uma decisão judicial”. 
95 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 101. 
Uma formulação semelhante se poderá encontrar no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 
17.12.2020, proc. n.º 1904/20.0.YRLSB-6 (Relator ADEODATO BROTAS), no qual se refere que “o 
interesse em agir, enquanto pressuposto processual, impõe algumas restrições ao exercício do 
direito à jurisdição ou da garantia de acesso aos tribunais, dado que condiciona esse recurso aos 
tribunais à efectiva necessidade de tutela judicial e à inexistência de qualquer outro meio, 
processual ou extraprocessual, para obter a realização do direito subjectivo alegado/pretendido 
pelo autor”. 
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uma acção de simples apreciação se lhe é possível propor, desde logo, uma acção 

condenatória, porque, como daquela acção não resulta nenhum comando de 

cumprimento (e, por isso, nenhum título executivo), o autor tem sempre de 

instaurar uma acção de condenação para obviar ao incumprimento do devedor; 

não tem interesse processual uma autarquia, que munida com um título com 

manifesta força executiva – uma deliberação própria – pretende recorrer ao 

tribunal comum (…); o autor não tem interesse processual para instaurar uma 

acção constitutiva quando o direito potestativo pode ser exercido por acto 

extraprocessual”. 

 Detendo-nos sobre a questão, entendemos que será preciso distinguir várias 

realidades. 

 Como tivemos a oportunidade de observar, o interesse em agir tem por fito 

assegurar que apenas são colocadas sob a cognição dos tribunais judiciais questões 

objetivamente dignas de atenção, em obséquio ao princípio da economia 

processual. No entanto, tal princípio não deverá assumir uma tal hegemonia que 

subtraia à parte a autonomia de escolher a via que entenda ser mais adequada à 

tutela da sua posição jurídica, como que o obrigando a seguir pelo trilho do menor 

custo. Avultam a este respeito os meios alternativos de resolução de litígios, de que 

são a arbitragem, a mediação e os julgados de paz exemplo. Constituiria uma 

inexorável coartação da autonomia dos sujeitos que, sob o epíteto do interesse de 

agir, se obrigasse os litigantes a colocar o seu diferendo sob os auspícios destes 

mecanismos alternativos, embora nem por isso devamos olvidar as múltiplas 

vantagens – em termos de celeridade e de custo – a eles associadas. Desta forma, 

na ausência de indicação legal em sentido contrário96, o demandante tem plena 

 
96 Nesse caso, porém, não estará em causa a falta de interesse processual do autor, mas antes a 
impropriedade do meio processual escolhido. Vide, por todos, CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, 
Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pp. 143 e ss.. Como refere o Autor, “não cabe ao 
cidadão eleger os meios que entende para obter a definição de um direito que pretende ver 
reconhecido, pois esse papel cabe ao Estado dentro da sua competência de definir a política 
legislativa” (idem, pág. 143). Veja-se ainda o Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 
05.05.2004, proc. n.º 424/04-2 (Relator ESPINHEIRA BALTAR).  
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liberdade na escolha do meio para a satisfação do seu interesse; o recurso aos 

tribunais judiciais não tem, assim, no nosso ordenamento jurídico, natureza de 

ultima ratio97. Como tal, a indispensabilidade da atuação jurisdicional não deve ser 

absolutizada, porquanto os tribunais judiciais não se apresentam, na economia do 

nosso sistema jurídico, como uma última linha de defesa contra a antijuridicidade. 

A necessidade de intervenção judicial deve antes ser entendida enquanto 

tendencial98 impossibilidade de reintegração da posição lesada através de meios 

extrajudiciais, enquanto carência de recurso a uma autoridade pública para a 

satisfação dos interesses do demandante. Análogas considerações se deverão tecer 

quanto à concreta providência requerida pelo autor relativamente ao manancial de 

soluções conferidas pela lei processual – de facto, num processo marcado pelo 

paradigma do dispositivo (ao qual se associa, correlativamente, o princípio da 

autorresponsabilidade das partes na condução do processo99), o ordenamento 

jurídico não pode suprir alegadas falhas na estratégia processual dos pleitantes; 

embora o autor pudesse logo deduzir uma ação condenatória contra o seu devedor 

contratual, mas optou antes por uma ação de mera apreciação da validade e eficácia 

do contrato, não se deslumbra como se possa dizer que, neste último caso, o credor 

carece de interesse em agir para intentar a ação de simples apreciação100. Os 

 
97 Isso mesmo se poderá extrair, a contrario, do art. 533.º, n.º 4, embora tal norma não tenha de 
momento aplicação prática já que a portaria a que se refere o n.º 5 do mesmo artigo ainda não foi 
publicada (COSTA, Salvador da, As Custas Processuais, cit., pág. 32, e ABRANTES GERALDES, 
António, PIMENTA, Paulo e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 
I, cit., pág. 608).  
98 Isto é, de acordo com um juízo de razoabilidade prática e de causalidade adequada. Se se 
encarasse a necessidade de intervenção judicial com todo o fulgor que tal expressão poderia 
acarretar, então a apreciação do interesse em agir cairia em exercícios retóricos e absurdos que 
questionariam se, por hipótese, mais uma ou outra carta de tom ameaçador não iria demover o 
devedor do seu inadimplemento… Se, atendendo ao objeto processual gizado pelo autor, são por 
demais evidentes as alterações e quezílias que mantém com o demandado, então exigir daquele 
uma prévia tentativa extrajudicial de resolução do diferendo seria uma obrigação ociosa. 
99 Neste conspecto, lê-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12.11.2002, proc. n.º 02A2876 
(Relator AFONSO DE MELO) que “um dos princípios do processo civil é precisamente o da auto-
responsabilidade das partes, inerente ao princípio dispositivo, segundo o qual estas sofrem as 
consequências jurídicas prejudiciais da sua negligência ou inépcia na condução do processo, que 
fazem a seu próprio risco A negligência do mandatário judicial é imputada à parte”. 
100 Em sentido concordante, veja-se ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil 
Declaratório, Vol. I, cit., pp. 121-122, e CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na 
Acção Declarativa, cit., pp. 156 e ss., referindo este último Autor que a ação de simples apreciação 
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pressupostos processuais “realizam uma função reguladora ou ordenatória”101, e 

não de apreciação da estratégia processual concretamente adotada pelos 

pleitantes. A adequação da demanda judicial deve ter o escopo que muito 

recentemente lhe deu o Tribunal Central Administrativo Sul: “o trilho a seguir deve 

corrigir a lesão perpetrada ao autor tal como ele a configura”102. Não precisa de ser 

o único caminho disponível, nem sequer o mais económico deles, bastando ser 

idóneo a colmatar a lesão asseverada pelo autor. Daí que, embora haja uma 

carência de intervenção jurisdicional, se a providência requerida não for 

abstratamente apta à satisfação ou reintegração do direito do autor tal como ele a 

configura, falece o pressuposto do interesse processual, já que a sentença que 

julgue procedente a ação não revestiria qualquer utilidade para o demandante. Nos 

demais casos, ainda que a estratégia seguida pelo demandante aparente não ser a 

mais sagaz, podendo este ter formulado a sua pretensão noutros termos ou 

recorrido a outros expedientes processuais, o juiz deverá respeitar a escolha do 

autor e, assim, pronunciar-se (se as circunstâncias assim o autorizarem) pelo seu 

interesse processual. 

 
confere, ela mesma, vantagens juridicamente apreciáveis para o demandante, como o acertamento 
da relação controvertida e a concessão de certeza jurídica às relações sociais. Diferentemente, 
JAUERNIG considera que “o interesse na protecção jurídica falta, em regra, se já na propositura da 
acção pode ser demandada a prestação” (JAUERNIG, Othmar, Direito Processual Civil, cit., pág. 
199). Como a sentença meramente declarativa não constitui título executivo (mas poderão haver 
casos de condenação meramente implícita: vide, a este respeito, ABRANTES GERALDES, António 
Santos, PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, 
Almedina, Coimbra, 2020, pp. 20-21), o demandante ver-se-ia forçado a intentar uma nova ação, 
desta vez de natureza condenatória, para apreciação do mesmíssimo objeto. O Autor abre, no 
entanto, exceção para os casos em que a demandada é uma entidade pública, porque, na sua ótica, 
será de presumir que o autor seja satisfeito logo com base numa sentença declarativa. O argumento 
não colhe. Não há qualquer evidência de que as entidades públicas sejam cumpridoras exímias das 
suas obrigações contratuais e os particulares farisaicos incumpridores. O demandante poderá ter 
razões fundadas para acreditar que bastará uma sentença declarativa para compelir o demandado 
à satisfação ou realização do direito daquele, sem ser necessário uma ação condenatória.  
101 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, “Sobre o Sentido e a Função dos Pressupostos Processuais: 
Algumas Reflexões sobre o Dogma da Apreciação Prévia dos Pressupostos Processuais na Acção 
Declarativa”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 49, n.º 1, 1989, pág. 101. 
102 Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 21.03.2019, proc. n.º 317/18.8BELSB-A (Relator 
JOSÉ GOMES CORREIA). Veja-se ainda o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 03.11.2013, 
proc. n.º 0355225 (Relator FONSECA RAMOS). 
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 Ainda nesta senda, vejamos agora aqueles casos em que o resultado material 

pretendido pelo autor pode ser espontaneamente atingido extrajudicialmente, 

através do exercício – em princípio concretizado através da emissão de uma 

declaração de vontade - de um direito seu que crie, modifique ou extinga 

determinada situação jurídica103. Assim sucederá com parte significativa dos 

direitos potestativos, como o direito de resolução104 de um contrato: o credor não 

precisa de intentar uma ação judicial (constitutiva) contra o seu devedor 

inadimplente com o exclusivo fito de resolver o contrato, já que o poderá fazer por 

simples emissão de uma declaração recetícia nesse sentido (art. 436.º, n.º 1, do 

Código Civil); pelo contrário, em tal cenário será o devedor que terá interesse 

processual na obtenção da declaração judicial da ilicitude da resolução operada105. 

Como se pode ler na doutrina, o nosso legislador “optou por consagrar um sistema 

extrajudicial e declarativo de resolução, reconhecendo aos tribunais um papel 

essencialmente certificativo, de confirmação ou não da legitimidade material da 

resolução declarada (controlo a posteriori)”106. Em suma, o autor não terá interesse 

na obtenção de uma sentença (de matriz constitutiva) que produza o mesmíssimo 

efeito que resultaria, simplesmente, da emissão de determinada vontade ou da 

prática de certo ato107, havendo aqui uma clara desnecessidade de tutela 

 
103 Excluem-se daqui os meios de autotutela, como o exercício em legítima defesa ou em estado de 
necessidade. Não sendo a ninguém lícito o recurso à autodefesa (art. 1.º), “a parte nunca tem, numa 
situação concreta, a opção entre utilizar a justiça privada ou recorrer aos tribunais” (TEIXEIRA DE 
SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 102). 
104 Caso a resolução se estribe em diversos fundamentos, alguns dos quais apenas podendo ser 
invocados em ação judicial própria, o autor terá interesse processual em, nessa ação, pedir ao 
tribunal a resolução do contrato com base em todos os fundamentos para o efeito convocados, 
incluindo aqueles com base nos quais poderia logo ter procedido à resolução extrajudicial do 
contrato. Neste sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 26.09.2019, proc. n.º 
4094/18.4T8MAI.P1 (Relator JUDITE PIRES) e o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
14.06.2016, proc. n.º 596/15.2T8PBL.C1 (Relatora CATARINA GONÇALVES).  
105 “Pode, quando muito, surgir litígio acerca da existência da sujeição e correspondente direito 
potestativo ou para verificação sobre se esse direito potestativo foi ou não exercido ser intentada 
acção de simples apreciação, a fim de tornar certa a existência ou inexistência do direito” 
(ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. I, cit., pág. 109). 
106 FARTO BAPTISTA, Daniela, Anotação ao Artigo 436.º, in BRANDÃO PROENÇA, José Carlos 
(coord.), Comentário ao Código Civil. Direito das Obrigações. Das Obrigações em Geral, 
Universidade Católica Editora, Lisboa, 2018, Pág. 148. 
107 Neste sentido, CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., 
pág. 88, OLIVEIRA CAPELO, Maria José de, Interesse Processual e Legitimidade Singular nas Acções 
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jurisdicional108. Porém, para os casos em que o autor se propuser exercer através 

de ação judicial um direito potestativo que poderia ter exercido extrajudicialmente, 

não tendo este origem em qualquer facto ilícito praticado pelo réu nem tendo este 

contestado a ação intentada, a consequência não será a absolvição do réu da 

instância, mas sim o conhecimento do mérito da ação e, caso a mesma for 

procedente, a condenação do autor nas custas [art. 535.º, n.º 2, al. a)]109. Quanto ao 

direito à constituição de uma servidão legal, tem-se entendido que, embora tal 

direito possa ser exercido extrajudicialmente, não se exige ao autor, para 

preenchimento do seu interesse processual, que alegue ter tentado obter o acordo 

com a parte contrária110. Semelhantes apreciações se haverão de tecer a propósito 

da prévia interpelação extrajudicial do devedor ao cumprimento, que os nossos 

tribunais não têm encarado como um obstáculo para que se possa recorrer a uma 

ação de condenação111. Embora se reconheça haver nestes dois últimos casos um 

 
de Filiação, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, pág. 40, em rodapé, e FERREIRA DE ALMEIDA, 
Francisco, Direito Processual Civil, Vol. I, cit., pág. 414. 
108 A jurisprudência relativa à dissolução da união de facto é vasta. Como a mesma se dissolve por 
vontade de um dos seus membros, não tendo de ser declarada judicialmente, tem-se entendido que 
a ação interposta com esse fito será inadmissível por falta de interesse em agir. Veja-se, neste 
sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 19.02.2004, proc. n.º 0325347 (Relator 
ALZIRO CARDOSO) e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 04.06.2009, proc. n.º 
99/08.1TBVFC.L1-2 (Relator NELSON BORGES CARNEIRO). Por outro lado, quanto ao 
reconhecimento judicial da própria união de facto, o autor terá interesse em tal pretensão com vista 
a ser habilitado a requerer a aquisição da nacionalidade portuguesa [cfr. o Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa de 13.05.2021, proc. n.º 6227/20.1T8LSB.L1-2 (Relator SOUSA PINTO)]. Carece de 
interesse em agir o instituto público que, podendo através dos seus serviços internos aquilatar da 
verificação dos elementos constitutivos da união de facto, intenta para o efeito uma ação de simples 
apreciação [Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12.06.2012, proc. n.º 1492/10.5TVLSB.L1-1 
(Relatora GRAÇA ARAÚJO)]. 
109 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 114. 
110 Neste sentido, veja-se PAIS DE AMARAL, Jorge, Direito Processual Civil, cit., pág. 132, e ANTUNES 
VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, cit., 
pág. 185. DIOGO CASTANHEIRA PEREIRA entende estarmos aqui perante a categoria dos direitos 
potestativos mistos, nos quais “antes da invocação judicial, a ordem substantiva requer a existência 
de um prévio dever de colaboração do sujeito passivo, o qual forma um dos factos constitutivos do 
direito do autor” (CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., 
pág. 92). Segundo este estudioso “embora a falta de um facto constitutivo do direito do autor (neste 
caso, o facto do autor não ter procurado, previamente à interposição da acção, o acordo com o 
titular do prédio serviente) devesse gerar a absolvição do pedido, a decisão a proferir será de 
condenação no pedido (constituindo-se, por exemplo, por via judicial o direito real menor de 
servidão predial)”, solução essa explicada por razões de economia processual (idem, pág. 93). 
111 Neste sentido, sobre a ação de prestação de contas, cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
de 05.07.1994, proc. n.º 085006 (Relator MACHADO SOARES), e o Acórdão do Tribunal da Relação 
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entorse à identificada imprescindibilidade de tutela jurisdicional, entendemos que 

a mesma se encontra justificada não só pelas eventuais diferenças de regime que 

poderão existir entre as vias judiciais e extrajudiciais112, mas essencialmente por 

razões pragmáticas, que contendem com a pouca frequência com que as 

interpelações são acatadas pelos devedores113  e com a circunstância de os tribunais 

serem os meios prediletos para a pacificação dos conflitos, através da declaração 

com força de caso julgado dos direitos e obrigações que assistem às partes. 

 Tudo compulsado, a frequentemente referida necessidade de recurso à 

tutela jurisdicional haverá de ser entendida em termos hábeis, porquanto, se 

quisermos ser inteiramente rigorosos, a indispensabilidade da intervenção dos 

tribunais judiciais não é um requisito fundacional do interesse em agir; remetemos, 

 
do Porto de 29.03.1993, proc. n.º 9340016 (Relator GUIMARÃES DIAS), sobre a ação de despejo e a 
desnecessidade da resolução extrajudicial do contrato, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
de 17.10.2013, proc. n.º 2541/11.5TBOAZ.P1 (Relator ARISTIDES RODRIGUES DE ALMEIDA), o 
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11.12.2018, proc. n.º 10901/17.1T8LSB.L1-2 (Relator 
JORGE LEAL), o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13.09.2012, proc. n.º 
459/11.0T2MFR.L1-6 (Relatora MARIA DE DEUS CORREIA), o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Coimbra de 02.11.2010, proc. n.º 715/08.5TBACN.C1 (Relatora JUDITE PIRES), o Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa de 29.11.2018, proc. n.º 19373/17.0T8SNT.L1-8 (Relatora TERESA PRAZERES 
PAIS), e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 02.07.2019, proc. n.º 3707/18.2T8LSB.L1-7 
(Relatora MICAELA SOUSA), sobre a ação de condenação por falta de pagamento de rendas, o 
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 31.03.2009, proc. n.º 2150/08.6TBBRR.L1-7 (Relatora 
ANA RESENDE) e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14.12.2010, proc. n.º 
1072/10.5TRBRR.L1-7 (Relator TOMÉ GOMES). Explicitamente se referiu no Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa de 30.01.2014, proc. n.º 1666/11.1TJLSB.L1-2 (Relator EZAGÜY MARTINS) que 
“no âmbito do NRAU, o recurso à ação declarativa (de despejo), no caso de oposição à renovação 
de contrato de arrendamento por tempo determinado, não constitui uma qualquer exceção 
dilatória, ainda que inominada ou atípica, sobrelevando tão só a definição da responsabilidade por 
custas, estabelecida no agora art.º 535º, n.ºs 1, e 2, alínea c), do novo Código de Processo Civil”. 
Divergindo da jurisprudência maioritária, no Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
15.04.2008, proc. n.º 937/07.6TBGRD.C1 (Relator ISAÍAS PÁDUA) pugnou-se que “existe uma 
imposição legal quanto ao recurso à via extrajudicial, por via de simples comunicação à contraparte, 
para que o senhorio possa despejar o inquilino nos casos supra citados, estando-lhe vedado o 
recurso à via judicial – artºs 14º, nº 1, do NRAU e 1084º, nº1, do C.Civ.” e, face ao exposto, “não existe 
um qualquer interesse relevante do senhorio que justifique um regime opcional ou facultativo para 
por fim ao contrato de arrendamento em tais situações, em consequência do que carece de interesse 
processual em agir para instaurar acção judicial de despejo, dado que o seu direito que pretende 
fazer valer não se encontrar carecido de tutela judicial”. 
112 Para uma ilustração, com base no regime da resolução do contrato de arrendamento, veja-se 
CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pp. 182 e ss.. 
113 Enquanto a interpelação é um incentivo à prática de certo ato devido ao interpelante, a resolução 
produz automaticamente os seus efeitos sem qualquer dependência da vontade de um terceiro. 
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a este respeito, a tudo quanto dissemos acerca dos meios alternativos de resolução 

de litígios. Fora do cômputo destes instrumentos alternativos de resolução de 

litígios é que se poderá então afirmar (com inteira propriedade) que a intervenção 

jurisdicional deve ser indispensável para a satisfação dos interesses lesados ou 

ameaçados do autor, embora tal indispensabilidade se deva reger por um juízo de 

adequação social, não devendo ser absolutizada, sob pena de se enveredar por 

ilações absurdas acerca dos eventuais outros meios ao dispor do autor para 

satisfação ou reintegração do seu direito. No que respeita ao parâmetro da 

adequação da demanda judicial, também este vocábulo aspira a uma relevância 

maior do que aquela que realmente tem – a ação concretamente deduzida deverá 

ser apta a corrigir o estado de insatisfação arrogado pelo autor, mas não tem de ser 

o mecanismo mais aconselhável e célere para tal fito. Por outro lado, haverá que 

não confundir entre a falta de interesse na demanda e a utilização imprópria de 

um meio processual, como o recurso ao processo comum quando a lei preveja, para 

o caso, uma ação especial.  

 Detemo-nos agora num último aspeto, particularmente controvertido e sem 

explanação na doutrina portuguesa, que consiste em saber se este pressuposto 

processual, ao (supostamente) transportar para o plano cível o princípio da 

proibição do excesso, obsta a que se deduzam ações que, embora satisfazendo os 

requisitos da necessidade e da adequação à proteção dos interesses lesados, sejam 

dirigidas à resolução de litígios insignificantes ou mundanos. Assim entendeu – ao 

que podemos sondar, isoladamente – a Relação do Porto num curioso aresto no 

qual se exarara que o Ministério Público não dispunha de interesse processual, 

justamente pela alegada disparidade entre os meios e os fins, para requerer a 

declaração de insolvência de uma sociedade por quotas devedora da quantia de € 

586,11 a título de custas judiciais114. Para o tribunal, “o interesse em agir, não pode 

 
114 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 11.04.2005, proc. n.º 0551543 (Relator FONSECA 
RAMOS). Uns anos antes o mesmíssimo Tribunal exarou que em processo de insolvência (à época, 
de falência), apenas faltará interesse em agir ao requerente caso o requerido (devedor) não tiver 
quaisquer bens passíveis de serem executados [Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 
05.02.1999, proc. n.º 9950648 (Relator CAIMOTO JACOME)]. Decisão essa contrariada ainda por 
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ser dissociado da utilidade da providência que o autor ou recorrente pede ao 

Tribunal, devendo tal utilidade ser proporcional, razoável e adequada ao meio 

(processual) usado para obter tutela judicial, devendo o lesado optar por aquele 

que seja menos gravoso para o demandado”. Cremos que esta questão exige 

especial cautela. A adequada inteleção das normas aplicáveis do direito substantivo 

será em princípio capaz de discernir entre investidas irrisórias em direitos e 

verdadeiras lesões de posições juridicamente asseguradas115, estas últimas a carecer 

de reintegração judicial.  

 

5. O interesse em agir nas ações de simples apreciação. 

 É frequente ler-se na doutrina e na jurisprudência portuguesa que nas ações 

de simples apreciação o problema do interesse em agir coloca-se com maior 

intensidade116. Efetivamente, nas ações de condenação e nas ações constitutivas o 

interesse processual está in re ipsa, resultando, respetivamente, da insatisfação ou 

da lesão de um direito do autor117 e a da circunstância de alguns direitos 

 
um novo julgamento de 18.06.2002, proc. n.º 0020559 (Relator RAPAZOTE FERNANDES), no qual 
se refere – e bem – que no processo falimentar o interesse em agir resulta da insatisfação do direito 
de crédito alegado pelo requerente, “independentemente de se saber se a requerida tem ou não tem 
activo”. Já numa decisão pretérita o mesmíssimo Tribunal havia realçado que a inexistência de bens 
no património do requerido não obsta à declaração de insolvência deste, tanto mais que da mesma 
decorrem outros importantes efeitos de natureza civil e criminal, pelo que o requerente conserva o 
interesse em agir [Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 07.01.1992, proc. n.º 9140653 (Relator 
MATOS FERNANDES)]; neste último sentido veja-se, ademais, o Acórdão do Tribunal da Relação 
de Coimbra de 27.06.2000, proc. n.º 1050/2000 (Relator GARCIA CALEJO) e, no expresso sentido 
da irrelevância do desconhecimento, no momento de interposição da ação de insolvência, de 
quaisquer bens do devedor, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 10.07.2001, proc. n.º 
1008/2001 (Relator ANTÓNIO PIÇARRA). 
115 Assim, o fugaz insulto proferido numa discussão ou uma calcadela acidental num autocarro 
escaparão ao pórtico do ordenamento jurídico, que consabidamente não pretende disciplinar todas 
as situações da convivência humana em sociedade.   
116  Sobre o interesse em agir na tutela meramente declarativa, veja-se, por todos, 
CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pp. 107 e ss.. 
117 Conforme escreve MANUEL DE ANDRADE, “nas acções de condenação e nas acções executivas 
o interesse resulta da inadimplência do adversário – da violação do direito do demandante e da 
consequente necessidade da sua reintegração” (ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de 
Processo Civil, cit., pág. 80). Vide, ainda, CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na 
Acção Declarativa, cit., pp. 72 e ss., e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 01.10.1996, proc. 
n.º 96B469 (Relator COSTA SOARES). Apenas surgirão problemas relativamente às ações 
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potestativos apenas poderem ser exercidos judicialmente118, como é exemplo o 

direito a pedir o divórcio. Em ambos os casos o legislador terá de assegurar os 

necessários meios processuais para o indivíduo poder fazer vingar as suas legítimas 

posições jurídicas119, acionando a garantia que lhes é inerente, no caso de haver 

 
condenatórias in futurum, em que ao tempo da solicitação da tutela judicial ainda não existe uma 
lesão do direito invocado pelo autor, mas apenas a previsão da sua violação, à qual o demandante 
pretende preventivamente reagir. As ações de condenação in futurum vêm expressamente previstas 
pelo legislador português nos art. 557.º (por todos, ABRANTES GERALDES, António, PIMENTA, 
Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pp. 642-645), 
abrangendo três cenários: a) a condenação no cumprimento das prestações vincendas, em caso de 
incumprimento das prestações já vencidas; b) a condenação na entrega do imóvel locado assim que 
findar o arrendamento; e c) os casos semelhantes à hipótese anterior em que a falta de título 
executivo possa causar grave prejuízo ao credor. O Direito alemão contempla previsões legais 
análogas (cfr. JAUERNIG, Othmar, Direito Processual Civil, cit., pp. 197-198). O interesse processual 
nas condenações in futurum é excecional. Como regra geral, o autor “não tem interesse em agir se 
não tiver havido (ainda) qualquer lesão efetiva de um direito seu, nomeadamente de ordem 
patrimonial, servindo a presente ação apenas para prevenir uma lesão futura do mesmo” [Acórdão 
do Tribunal da Relação de Guimarães de 28.02.2019, proc. n.º 3504/16.0T88BRG.G1 (Relatora MARIA 
AMÁLIA SANTOS)]. Ancorando-nos no ensinamento de ANSELMO DE CASTRO, porquanto a ação 
de condenação pressupõe “um estado de violação do direito” a mesma exige, normalmente, “um 
conhecimento pleno e completo quer da existência do direito, quer do seu incumprimento”. Mas, 
como logo a seguir refere o Autor, a lei “em determinados casos contenta-se com um estado de 
violação apenas latente, permitindo a antecipação da condenação, isto é, que alguém seja 
condenado antes de ter ocorrido ainda o inadimplemento” (ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito 
Processual Civil Declaratório, Vol. I, cit., pp. 104-105). Dessa forma, em casos circunscritos, a lei 
processual permite a dissociação temporal entre a tutela condenatória e o estado de insatisfação ou 
lesão de um direito, autorizando a uma condenação in futurum, assente numa mera expetativa de 
antijuridicidade, à qual se visa preventivamente reagir. As hipóteses contempladas pelo art. 557.º 
são limitadas, “pelo que são de rejeitar pedidos dessa natureza fora desse âmbito” (ABRANTES 
GERALDES, António, PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. I, cit., pág. 644; em sentido semelhante se aparenta pronunciar TEIXEIRA DE SOUSA, 
Miguel, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, cit., pág. 111).  
118 Cfr. FERREIRA DE ALMEIDA, Francisco, Direito Processual Civil, Vol. I, cit., pp. 412-413. Como 
sagazmente observa CASTANHEIRA PEREIRA, “tendo em conta que é a própria lei que determina 
que a produção dos efeitos do direito subjectivo potestativo dependa da intervenção do órgão 
judicial (…) não faz qualquer sentido pretender autonomizar o interesse processual” 
(CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pp. 89-90). Em 
sentido concordante, MONTALVÃO MACHADO refere que “as acções constitutivas surgem, 
normalmente, como o instrumento processual adequado ao exercício de certos direitos 
potestativos, justamente aqueles cuja realização apenas se consegue através de uma decisão judicial 
e para a qual (realização) é absolutamente indiferente que o titular passivo se conforme ou não” 
(MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, Vol. I, Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, Porto, 1994, pág. 62). Cfr., ainda, ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil 
Declaratório, Vol. II, cit., pág. 252. 
119 Para se fundar o interesse processual nas ações condenatórias, não se exige que o autor demonstre 
a tentativa prévia (e infrutífera) de obter extrajudicialmente a reintegração ou satisfação do direito 
violado (vide ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, 
Manual de Processo Civil, cit., pág. 182).  
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uma preterição dos direitos do autor, ou exercendo-o nos termos legalmente 

prescritos, no caso dos direitos potestativos de (necessário) exercício judicial. Por 

tal razão, o interesse em agir não se convoca aí com particular acuidade120. 

Diferentemente, nas ações puramente declarativas121 o interesse processual 

“avulta como quid inconfundível com o direito (lato sensu) do demandante”122, 

falando-se mesmo num “interesse em agir qualificado”123, o qual assim surge na 

logística do legislador como uma forma de evitar as designadas ações vexatórias, 

de mera jactância, propostas com uma finalidade meramente académica ou até 

emulativa124. Como se tem doutamente aludido em Itália, nas ações de simples 

apreciação o interesse processual prende-se com um estado de objetiva incerteza 

acerca da existência de dada relação jurídica e do exato conteúdo dos direitos e das 

obrigações que dela emergem, que acarrete um prejuízo concreto e atual para o 

demandante, de forma a que a remoção do referido estado de incerteza constitua 

um resultado útil, juridicamente relevante e impossível de ser atingido sem a 

intervenção do juiz125. Noutra anotação ao art. 100.º do Codice di Procedura Civile, 

observa-se que nas ações de simples apreciação (di mero acertamento) o interesse 

em agir promana de uma objetiva e atual contestação acerca da existência de um 

 
120 Neste expresso sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20.05.2010, proc. 
n.º 2001/08.1TBBNV.L1-2 (Relator EZAGÜY MARTINS), no qual se sumariou “na acção declarativa 
de condenação – e deixando de lado o caso particular da acção condenatória em prestações 
periódicas ou futuras, fora dos casos previstos no art.º 472º, do Código de Processo Civil – o interesse 
processual está in re ipsa, isto é, na simples afirmação que o A. faz da violação do seu direito, como 
na acção declarativa constitutiva está na existência de um seu direito potestativo carecido de 
exercício judicial”.  
121 No douto entender de MONTALVÃO MACHADO, as ações de simples apreciação visam 
responder à "arrogância extrajudicial por parte do réu” (MONTALVÃO MACHADO, António, 
Processo Civil, Vol. I, cit., pág. 55), pondo cobro a uma situação de incerteza - sobre um facto ou 
um direito - prejudicial para o autor, consistindo a sua especificidade, segundo ALBERTO DOS 
REIS, na “ausência de lesão ou violação do direito” (REIS, Alberto dos, Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. I, 3.a ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1948, pág. 21). Sobre as ações de simples 
apreciação, veja-se, por todos, ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, 
Vol. I, cit., pág. 115 e ss.. 
122 ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de Processo Civil, cit., pág. 81. 
123 ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. I, cit., pág. 118. 
124 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 285, e o Acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 06.09.2011, proc. n.º 660/07.1TXLSB.L1.S1 (Relator GABRIEL CATARINO). 
125 POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., pág. 285. 
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direito, geradora de um estado de incerteza à qual o demandante pretende pôr 

cobro, de que resulte um prejuízo concreto e imediato, idóneo a afetar os interesses 

do autor126. Objetividade e prejudicialidade do estado de incerteza e 

imprescindibilidade da intervenção jurisdicional para a sanar são, assim, os 

requisitos que insuflam o interesse processual nas ações de mera apreciação127. Não 

havendo qualquer estado de incerteza128, ou não sendo este objetivo nem apto a 

acarretar um prejuízo para o autor, o juiz deverá abster-se de conhecer do mérito 

da ação, proferindo antes decisão de absolvição do réu da instância129. Como já se 

pronunciou o Supremo Tribunal de Justiça, “o pedido de declaração da existência 

de um direito deve decorrer da sequência da alegação de uma determinada 

situação de conflitualidade entre as partes ou da alegação de um estado de 

incerteza objectivamente determinado, passível de comprometer o valor da relação 

jurídica e que se não traduza num mero capricho, ou em um puro interesse 

subjectivo, para obter uma decisão jurídica”130. Por conseguinte, “se da petição 

inicial não resultar o estado de incerteza objectiva e grave referida, o autor não 

 
126 PICARDI, Nicola, Codice di Procedura Civile, Tomo I, cit., pág. 683. 
127 PUNZI, Carmine, Il Processo Civile. Sistema e Problematiche, Vol. I, G. Giappichelli Editore, 
Torino, pp. 16-17. Na jurisprudência portuguesa, vide o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Guimarães de 23.02.2010, proc. n.º 293/09.8TBPTL.G1 (Relator ANTÓNIO FIGUEIREDO DE 
ALMEIDA), o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 26.06.2008, proc. n.º 924/08-3 (Relator 
ACÁCIO NEVES), o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 11.12.1997, proc. n.º 9731124 (Relator 
VIRIATO BERNARDO). 
128 Como sucederá quando, numa ação de simples apreciação que tenha por objeto a declaração do 
direito de propriedade do autor sobre um prédio rústico, decorra de uma consulta do registo predial 
que o imóvel se encontra inscrito em seu nome, não subsistindo assim qualquer dúvida acerca da 
titularidade do mesmo: cfr. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20.06.2002, proc. n.º 
0230735 (Relator SOUSA LEITE). Não há aqui qualquer imiscuição em aspetos de mérito já que, 
conforme o critério supra desenvolvido, ao tribunal não deverá ser vedado uma análise preliminar 
dos aspetos de Direito suscitados pela pretensão do demandante, por forma a asseverar se da sua 
procedência resulta ou não alguma utilidade para este.  
129 Diferentemente, CASTANHEIRA PEREIRA milita que a incerteza constitui um elemento de 
direito material da pretensão de declaração, cuja ausência leva à improcedência da ação 
(CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pp. 115-116). O 
Autor é acompanhado pelo recente Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13.04.2021, proc. 
n.º 2586/17.1T8CSC.L1-7 (Relatora CONCEIÇÃO SAAVEDRA), no qual se considerou que “fica 
prejudicada a avaliação sobre a falta daquele pressuposto processual [do interesse em agir] se for 
de concluir, em ação de simples apreciação, que não existe incerteza objetiva que justifique a 
demanda em virtude da questão em debate se encontrar coberta pelo caso julgado”. 
130 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20.10.1999, proc. n.º 99S137 (Relator ALMEIDA 
BELEZA).   
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dispõe do necessário interesse em agir”131. Vejamos agora mais de perto este 

critério. 

 A objetividade da incerteza deverá resultar de um facto exterior “que seja 

capaz de trazer um sério prejuízo ao demandante, impedindo-o de tirar do seu 

direito a plenitude das vantagens que ele comportaria”132, revelado através de 

comportamentos inequívocos e contemporâneos do demandado incompatíveis 

com a subsistência prática da posição jurídica em causa, que se alega estar 

perigada. Não será suficiente, para o efeito, a mera dúvida ou incerteza subjetiva 

do autor133, que assim lança mão da tutela declarativa com vista a um “descargo de 

consciência”134, ou um singelo auspício de que outrem contesta o seu direito, quer 

na sua existência, quer no seu conteúdo, sem qualquer aparente respaldo na 

realidade135; como se lê num aresto, “não basta a mera previsibilidade de uma 

actuação material desfavorável aos interesses dos Autores ou a mera 

previsibilidade de um acto lesivo”136; num Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 

considerando-se que a causa de pedir nas ações de simples apreciação deverá ser 

integrada pelos “factos materiais cometidos pelo réu, determinantes da incerteza 

prejudicial que o autor pretende fazer determinar”, conclui-se que “a esposa do 

promitente comprador de uma habitação, não tem interesse processual na acção 

em que pede lhe seja reconhecido o direito de retenção do imóvel, em que reside, 

face ao incumprimento do promitente vendedor e à eventualidade séria de surgir 

uma execução hipotecária sobre o mesmo bem, não imputando na petição inicial 

 
131 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 17.03.2011, proc. n.º 3085/09.0TBSTR.E1 (Relator 
BERNARDO DOMINGOS).  
132 ANDRADE, Manuel de, Noções Elementares de Processo Civil, cit., pág. 81. 
133 Neste expresso sentido, cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19.01.1999, proc. n.º 
99B526 (Relator ROGER LOPES).  
134 ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. I, cit., pág. 117. 
135 Veja-se, a este respeito, o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 26.06.2008, proc. n.º 
924/08-3 (Relator ACÁCIO NEVES), no qual se poderá ler “ora, não tendo os réus (senhorios) 
pedido a resolução do contrato, não faz sentido que seja a autora a antecipar-se, pedindo a 
declaração de caducidade de um direito que não foi exercido e que, pela invocada conduta dos réus 
(atendo o tempo decorrido) nada aponta no sentido de vir a ser intentada – inexistindo assim uma 
verdadeira situação de conflitualidade objectiva entre autora e réus”. 
136 Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 21.03.2019, proc. n.º 317/18.8BELSB-A (Relator 
JOSÉ GOMES FERREIRA).  
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ao réu factos susceptíveis de determinar a incerteza do alegado direito de 

retenção”137.   

O estado de incerteza deverá, nesta senda, brotar “de factos, de 

circunstâncias externas e não apenas da mente do autor”138, firmando-se em 

concretas atitudes do demandado que, num juízo de normalidade social, façam 

perigar a normal fruição e predestinação sócio-económica do direito invocado, 

podendo tais atos ser da mais variada natureza, consistindo: na negação frontal do 

direito139, por escrito ou meramente em conversação, na afirmação expressa de um 

crédito sobre o autor, na utilização frequente de um caminho, na construção de 

muros ou vedações, na celebração de contratos que pressuponham a titularidade 

de certas posições ou a negação de outras140, etc. Deverá o autor alegar uma certa 

materialidade praticada por terceiros inconciliável com o direito cuja titularidade 

ele arroga, no qual se baseará o seu interesse no suprimento do estado de incerteza, 

de modo que se “em nenhum passo da petição inicial os AA. assacam aos RR. ou a 

quaisquer terceiros ou mesmo a qualquer autoridade quaisquer atitudes ou simples 

afirmações dos quais pudesse advir um estado de incerteza objectiva que pudesse 

afectar seriamente o direito de propriedade cuja titularidade os AA. se arrogaram 

sobre o imóvel em questão”141 ou se “numa acção em que os autores pretendem que 

seja declarado que o adquiriram por usucapião o direito de propriedade sobre um 

determinado prédio” não imputam “aos réus qualquer oposição a essa titularidade 

 
137 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04.05.1993, proc. n.º 082992 (Relator PAIS DE 
SOUSA).  
138 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03.05.1995, proc. n.º 086926 (Relator FARIA DE 
SOUSA). 
139 ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual de 
Processo Civil, cit., pág. 187. 
140 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19.12.2018, proc. n.º 742/16.9T8PFR.P1.S1 (Relator 
OLIVEIRA ABREU). 
141 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 28.04.2005, proc. n.º 160/05-3 (Relator RUI VOUGA). 
Em sentido análogo, proferindo decisão de absolvição da instância por os autores não alegarem 
factos praticados pelos demandados que correspondem à violação do direito de propriedade do 
autor ou que façam razoavelmente prever uma sua futura violação, cfr. o Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa de 20.05.2010, proc. n.º 2001/08.1TBBNV.L1-2 (Relator EZAGÜY MARTINS). 
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ou ao exercício das faculdades a ela inerentes”142, soçobra o pressuposto processual 

do interesse em agir. Como também não será suficiente “uma informação anónima 

de hipótese de abertura de uma porta por banda dos réus que estaria na origem 

dessa dúvida”143. Igualmente, não existe necessidade de declaração judicial 

“quando nenhuma dúvida se suscita acerca do conteúdo do direito real de 

habitação da demandada, constituído por escritura de doação e aí descrito e já 

anteriormente delimitado por sentença transitada em julgado”144. Em síntese, “não 

basta alegar e provar qualquer situação subjectiva de dúvida ou incerteza acerca da 

existência do direito”145, havendo o estado de incerteza de ancorar-se em factos do 

mundo exterior aptos a suscitar a qualquer sujeito medianamente razoável uma 

relutância acerca da titularidade ou conteúdo de determinada relação jurídica. 

 O referido estado de incerteza, a acrescer à sua objetividade, deverá ainda 

ser grave e prejudicial para os interesses do autor, no sentido de comprometer o 

“valor da relação jurídica”146, a sua negociabilidade147 ou a sua livre fruição. Tal 

prejuízo deverá ser atual e não meramente potencial148, embora não seja necessário 

que, ao tempo da propositura da ação, o prejuízo já se tenha concretizado em toda 

a sua extensão. O prejuízo poderá ainda emergir da dúvida acerca da identidade 

 
142 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 06.11.2008, proc. n.º 5356/2008-2 (Relator JORGE 
LEAL). 
143 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 19.06.2014, proc. n.º 42/13.6TBMNC.G1 (Relator 
ANTÓNIO SOBRINHO). 
144 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 09.12.2008, proc. n.º 0826371 (Relator GUERRA 
BANHA). 
145 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 12.11.2002, proc. n.º 0230222 (Relator FERNANDO 
SAMÕES). O aresto citando não merece, no entanto, o nosso sufrágio quando introduz o vocábulo 
“provar”, já que, aferindo-se o interesse processual pelo objeto desenhado pelo autor, não se precisa 
de indagar acerca da veracidade dos factos alegados. 
146 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20.10.1999, proc. n.º 99S137 (Relator ALMEIDA 
DEVEZA). No Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 07.11.2019, proc. n.º 935/18.4T8PTG-1.E1 
(Relator PAULO AMARAL) exarou-se que “a indefinição de uma dada situação jurídica, cuja 
clarificação pode ter repercussões patrimoniais para uma parte, permite a esta a propositura de uma 
acção de simples apreciação”. 
147 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 05.11.2009, proc. n.º 215/09.6TTTTMR.C1 (Relator 
SERRA LEITÃO). 
148 Neste sentido, cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 06.09.2011, proc. n.º 
660/07.1TXLSB.L1.S1 (Relator GABRIEL CATARINO).  
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do sujeito perante quem o autor deverá cumprir a sua prestação149, já que - 

conforme o velho aforismo - quem paga mal paga duas vezes. Efetivamente, para 

uma melhor ilustração da importância da gravidade do estado de incerteza, poderá 

muito bem suceder que, embora um sujeito conteste ou coloque em causa 

determinada relação jurídica encabeçada pelo demandante, tal não acarrete per si 

uma lesão do desfrute que o autor faça da sua posição de vantagem ou uma 

diminuição do valor com que ela surge no tráfego negocial ou sequer comprometa 

a sua negociabilidade perante terceiros. Em tal caso, não há necessidade de recurso 

à tutela jurisdicional. Assim ocorrerá, a título de exemplo, se o vizinho se limitar a 

confidenciar perante o autor que não acredita que ele seja titular de determinado 

terreno, sem enveredar por quaisquer atos de turbação da posse sobre tal terreno. 

Em tal hipótese, embora o estado de incerteza acerca da titularidade do direito 

decorra de circunstâncias objetivas externas ao próprio autor, não decorre dela 

qualquer comprometimento do desfrute que o demandante faz sobre esse terreno. 

Daqui deflui ainda que os factos qua tale, pela sua incerteza não comportar de 

princípio qualquer prejuízo para o autor, não podem ser objeto de uma ação de 

simples apreciação, mas apenas aqueles factos juridicamente relevantes, 

integradores da factispécie de determinadas normas que servem de base a uma 

relação jurídica encabeçada pelos pleitantes150.  

 
149 Assim sucedeu no caso dirimido pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11.07.2019, 
proc. n.º 14381/18.6T8LSB.L1-2 (Relator VAZ GOMES), em que a aí autora estava em dúvida acerca 
da identidade do seu novo senhorio, reivindicada (naturaliter, de forma incompatível) por dois 
sujeitos.   
150 “A exigência de um estado de incerteza objectiva impõe igualmente (…) que ela não possa ter por 
objecto todo e qualquer facto. Terá de tratar-se de um facto prejudicial de relações jurídicas já 
existentes ou dum facto que sirva de base a várias relações jurídicas concretas. Há-de tratar-se, 
portanto, de facto que esteja intimamente conexionado com certa relação jurídica e cuja incerteza 
se reflicta desfavoravelmente sobre a relação «sub specie». Tão pouco são susceptíveis de constituir 
objecto idóneo de tais acções os elementos de qualquer relação jurídica tomados em abstracto, sem 
qualquer ligação real com um dado direito afectado na sua negociabilidade. Estão, pois, afastadas 
as acções tendentes a determinar se, por ex., uma coisa tem a natureza de móvel ou de imóvel, ou 
se determinado indivíduo é ou não comerciante” (ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito 
Processual Civli Declaratório, Vol. I, cit., pág. 118). Em sentido análogo, veja-se ainda o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 25.11.2008, proc. n.º 08A2603 (Relator AZEVEDO RAMOS), no qual 
se afirmou que “o facto cuja existência se pretende ver declarado não pode ser um facto qualquer, 
mas apenas um facto jurídico, ou seja, um facto de que promanem efeitos jurídicos”, rematando-se 
de seguida que “não há qualquer facto juridicamente relevante, cuja declaração de existência possa 
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6. Regimes específicos de falta de interesse processual. 

6.1. A prévia existência de um título executivo. 

 O art. 535.º, n.º 2, al. c), contempla uma previsão expressa de falta de 

interesse em agir: a posse de um título com manifesta força executiva, que assim 

abre as portas à instância exequenda (art. 703.º), não havendo (presumivelmente) 

qualquer interesse em agir numa demanda declarativa151. Aliás, quando o título 

executivo consista numa sentença condenatória [art. 703.º, n.º 1, al. a)], uma nova 

ação dirigida contra o mesmo devedor para a condenação deste no cumprimento 

do mesmo crédito enfermará de outra irregularidade processual: o caso julgado 

(arts. 580.º e 581.º). Contudo, um perscrutar mais atento à disposição in quaestio 

revela uma série de dúvidas que importa suprir. O legislador parece ser 

contundente ao determinar a falta de interesse em agir do autor que já disponha 

de título executivo. Derrogando aquela que seria, neste âmbito, a consequência 

normal da falta do interesse processual (a absolvição do réu da instância), o 

legislador opta antes por condenar o autor nas custas do processo152, caso o réu não 

conteste impugnando a obrigação peticionada153. No entanto, afigura-se-nos que o 

legislador se precipitara154. Desde logo, os múltiplos títulos executivos previstos na 

 
ser declarada pelo tribunal em acção de simples apreciação positiva, quando se pretende a 
declaração da celebração de um contrato de renda vitalícia, que é nulo, por falta de forma, em 
virtude da nulidade impedir que o respectivo negócio produza efeitos jurídicos”. Nesta senda, 
discordamos da jurisprudência exarada no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 30.01.2006, 
proc. n.º 0557152 (FONSECA RAMOS), no qual se entendeu carecer de interesse processual o sujeito 
que intentava uma ação de simples apreciação contra a sua ainda mulher com vista à declaração de 
que esta havia cometido um crime de furto. Ora, como a prática de tal torpe ato tem consequências 
jurídicas apreciáveis para o autor, nomeadamente a nível familiar e sucessório, a ação deveria ter 
prosseguido. 
151 Cfr. o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 13.03.2000, proc. n.º 9911255 (Relator 
CIPRIANO SILVA). 
152 Reforçando a excecionalidade desta previsão legal em relação ao regime geral do interesse em 
agir, cfr. MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, Vol. II, cit., pp. 154-155. 
153 Nesse caso, apresentando o réu contestação, a ação correrá os seus habituais termos e as custas 
serão suportadas pela parte vencida (idem, pág. 155).  
154 Também SALVADOR DA COSTA alerta que “não basta, porém, que o autor disponha de um 
título com manifesta força executiva para que se entenda que o réu não deu causa à ação declarativa, 
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lei processual civil – e em legislação especial – não são todos iguais, quer no seu 

valor jurídico (basta, a este propósito, comparar os meios de defesa de que o 

executado se pode munir em execução fundada em sentença judicial – 729.º - e nos 

demais casos – art. 731.º), quer até na sua perenidade: um documento particular 

autenticado pode ser furtado, perdido ou, por qualquer outra forma, extraviado ou 

danificado, ao passo que tal nunca sucederia com uma sentença judicial. Além 

disso, embora todo o título executivo corporize um prévio acertamento da relação 

material controvertida, esse acertamento é notoriamente mais prevalente na 

sentença condenatória, tanto mais que um título executivo extrajudicial pode 

convocar problemas de interpretação, caso em que a sua força executiva nem é 

manifesta155. Adicionalmente, apenas a sentença judicial condenatória – e não 

qualquer outro título executivo – permite a constituição de uma hipoteca judicial 

(art. 710.º do Código Civil)156. O autor poderá ainda pretender reforçar a sua posição 

creditória, obtendo em sede de processo declarativo a condenação em juros157, ou 

um alargamento no prazo de prescrição (arts. 309.º e 311.º do Código Civil)158. Isto 

dito, não nos aparenta ser completamente ajuizada a solução predisposta pelo 

legislador. Mesmo dispondo de um prévio título executivo, o autor poderá ter 

interesse na ação de condenação, assim sucedendo nas hipóteses – não exaustivas 

– acima enunciadas. Resta, pois, saber se o art. 535.º, n.º 2, al. c), comina uma 

sanção, aplicável ao nível das custas processuais, para aquele que mobiliza os 

instrumentos judiciais com vista a obter um ganho meramente marginal (como a 

obtenção de uma sentença para constituição de uma hipoteca judicial)159 ou se, 

 
já que para tanto é ainda pressuposta a desnecessidade da sua instauração para a realização do 
direito em causa” (COSTA, Salvador da, As Custas Processuais, cit., pág. 37). 
155 LEBRE DE FREITAS, José, e ALEXANDRE, Isabel, Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, cit., 
pág. 441. 
156 Com os dados normativos do direito italiano, cfr. PUNZI, Carmine, Il Processo Civile. Sistema e 
Problematiche, Vol. I, cit., pp. 18-20, e, defendendo a existência de interesse em agir quando se 
pretenda a constituição de uma hipoteca judicial, POZZI, Vittorio, Anotação ao Artigo 100.º, cit., 
pág. 284. Entre nós, veja-se CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção 
Declarativa, cit., pp. 169-170. 
157 CASTANHEIRA PEREIRA, Diogo, Interesse Processual na Acção Declarativa, cit., pág. 167. 
158 Sobre estes argumentos em geral, veja-se PINTO, Rui, A Ação Executiva, AAFDL, Lisboa, 2018, 
pp. 178-179. 
159 Assim aparenta concluir RUI PINTO (idem, pág. 179). 
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pelo contrário, o regime em análise parte do pressuposto de que em princípio 

nenhum interesse processual tem o autor já empossado com um título executivo 

que lhe permite o acesso à ação executiva. Salvo melhor opinião e a necessidade de 

proceder a maiores investigações, parece-nos que a disposição consagra uma 

presunção ilidível de falta de interesse, que assim não obsta a que o demandante 

comprove, em concreto, ter um interesse objetivo na demanda. Nesse caso, para 

além de o juiz poder aceder ao mérito da causa, a repartição das custas far-se-á 

conforme as regras gerais.   

 

6.2. A obrigação não exigível (art. 610.º). 

 Dispõe o n.º 1 do art. 610.º que “o facto de não ser exigível, no momento em 

que a ação foi proposta, não impede que se conheça da existência da obrigação, 

desde que o réu a conteste, nem que este seja condenado a satisfazer a prestação 

no momento próprio”. Não havendo litígio relativamente à existência da 

obrigação160, o réu é condenado a satisfazer a prestação no momento em que a 

mesma se torne exigível; porém, conquanto a ação deduzida tenha sido julgada 

procedente, o autor é condenado nas custas e a satisfazer os honorários do 

advogado do réu (n.º 3). Ao lado do art. 535.º, esta disposição vem instituir mais 

outra derrogação ao regime ordinário do interesse em agir, essencialmente 

motivada por razões de economia processual. O art. 610.º “abarca casos em que o 

autor propõe a ação pedindo o cumprimento de uma obrigação, apresentando esta 

como exigível, mas o juiz vem a concluir que tal obrigação era, afinal, inexigível, 

 
160 Porquanto a lei apenas se refere à contestação da existência da dívida, podemos extrair as 
seguintes ilações: a) se o autor alegar que a dívida é exigível e a defesa do réu se estribar na evidência 
de que não é o caso, sem contestar o facto constitutivo do crédito, o demandado será condenado 
no pedido e o demandante condenado nas custas; b) se no seu articulado de defesa o réu atacar a 
existência da dívida, não logrando convencer o julgador, será condenado no pedido e nas custas; c) 
por fim, se o autor impugnar o crédito invocado pelo autor e, subsidariamente, arguir que em todo 
o caso ele é inexigível, ainda que consiga provar a inexigibilidade da dívida o réu será condenado 
no pedido e nas custas processuais (por todos, MONTALVÃO MACHADO, António, Processo Civil, 
Vol. II, cit., pp. 156-158). 
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quando a ação foi instaurada”161. A inexigibilidade da obrigação poderá resultar de 

múltiplas cambiantes legais, como a estipulação de prazo certo ainda não 

decorrido (art. 779.º do Código Civil), a estipulação de prazo incerto a fixar pelo 

tribunal (art. 772.º, n.º 2, do Código Civil) ou a sujeição da obrigação a condição 

suspensiva ainda não verificada (art. 270.º do Código Civil)162. Para se entender o 

concreto alcance do preceito sub judice, haver-se-á de assinalar, desde logo, que o 

mesmo só se aplica quando a inexigibilidade da prestação apenas for detetada no 

momento da prolação da sentença. Caso a inexigibilidade transparecer da própria 

leitura da petição inicial, a doutrina dominante entende que a ação terminará com 

uma decisão de absolvição da instância163. A nosso ver, no entanto, tal solução 

parece escapar aos meandros comuns do regime do interesse processual: é que, 

sendo este aferido perante o objeto processual gizado pelo autor, e partindo do 

pressuposto que este configura o seu crédito como exigível (caso contrário, cair-

se-ia no regime do art. 557.º), então o autor sempre teria interesse na demanda, 

não havendo fundamento para a decisão de absolvição da instância. Como se tem 

assinalado, a norma do art. 610.º tem como desígnio obviar a que, volvido todo o 

complexo processado, incluindo a instrução da causa, os trâmites corridos se 

tornem completamente inúteis diante da aclaração, no momento da sentença, de 

que o dívida não é ainda exigível; caso isso suceder, o legislador, em vez de obrigar 

o autor a intentar uma nova ação no momento em que a dívida se vencer, predispõe 

uma solução especial, de aproveitamento do processado: o réu é condenado no 

pedido, mas o autor é onerado com as custas judiciais, caso aquele não impugnar 

a existência da dívida. Mas e se, não havendo litígio quanto à existência da dívida, 

 
161 ABRANTES GERALDES, António, PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de 
Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pág. 644. Para a contraposição entre o art. 557.º e o art. 610.º, 
veja-se PINTO, Rui, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, cit., pp. 126-127.  
162 LEBRE DE FREITAS, José, e ALEXANDRE, Isabel, Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, cit., 
pág. 720. 
163 Neste sentido, ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. I, cit., 
pág. 107, e ANTUNES VARELA, João de Matos, BEZERRA, J. Miguel, e SAMPAIO E NORA, Manual 
de Processo Civil, cit., pág. 184. Em sentido não inteiramente coincidente, considerando como 
terminus ad quem o momento da prolação do despacho saneador, cfr. ABRANTES GERALDES, 
António, PIMENTA, Paulo, e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 
I, cit., pp. 644 e 756. 
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a inexigibilidade da dívida for detetada antes do momento da prolação da 

sentença? Em conformidade com os predicados da economia processual, a solução 

mais adequada parece-nos ser a seguinte: a haver prévio despacho judicial antes da 

citação (art. 226.º, n.º 4), o juiz deverá absolver o réu do pedido; se o juiz se 

aperceber da inexigibilidade da obrigação no momento da prolação do despacho 

saneador, deverá, em iguais termos, absolver o réu do pedido164; caso apenas se 

aperceba da inexigibilidade da obrigação no momento da prolação da sentença 

final, volvido todo o longo processado que o legislador consabidamente pretende 

salvaguardar, então o juiz deverá condenar o réu no pedido, condenando o autor 

na suportação das custas processuais.  

 
164 A improcedência da ação – ou, até, a rejeição liminar da petição inicial - não impede o autor de, 
assim que a dívida se tornar exigível, intentar nova ação contra o mesmo devedor (art. 611.º). 


