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ONERAÇÃO DO AUTOR COM A IMPUGNAÇÃO  
DE FACTOS ALEGADOS PELO RÉU

Resumo: o autor discorre sobre os fundamentos do ónus de impugnação a cargo do 
demandado, prosseguindo com a análise dos fundamentos da oneração do demandante com a 
impugnação dos factos alegados pela contraparte. Conclui expondo a sua posição sobre a exis-
tência, ou não, de um ónus do demandante de impugnar os factos alegados pelo demandado, 
nos casos em que a réplica não é admissível.

Palavras-chave: factos alegados pelo réu; posição do autor; direito de contraditório; ónus 
de impugnação; dever de cooperação.

INTRODUÇÃO

Reza o n.º 1 do art. 587.º do Código de Processo Civil1 que “a falta de 
apresentação da réplica ou a falta de impugnação dos novos factos alegados 
pelo réu tem o efeito previsto no artigo 574.º” — ou seja, a admissão de tais 
factos por acordo. Se o enunciado contendo a hipótese inicial não oferece 
dúvidas interpretativas2 — a falta de apresentação da réplica —, o texto que 
encerra a segunda hipótese — ou a falta de impugnação dos novos factos 
— tem-nas suscitado.

De uma primeira leitura do artigo, parece resultar que o autor se encon-
tra onerado com a impugnação dos novos factos alegados pelo réu, mas 
apenas nos casos em que a réplica é admissível. Qualificada doutrina e 
jurisprudência superior têm feito do texto legal uma diferente interpretação.

1 Referem-se ao Código de Processo Civil aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, 
todas as disposições legais citadas sem diferente menção de fonte. Ainda como chave de 
leitura, esclarecemos que todos os recursos disponíveis na Internet citados neste texto foram 
consultados em 1 de junho de 2017. Foi suprimido o elemento “http://www.”. A jurisprudência 
é citada a partir de dgsi.pt.

2 Mais adiante neste texto, abriremos uma ressalva a esta afirmação, tomando em consideração 
a posição de  (veja-se o ponto 3).
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Sobre a questão,  sustenta: “[a]crescente-se que o facto 
de o legislador do nCPC (…) ter suprimido a réplica como articulado de resposta 
do autor às excepções alegadas pelo réu não significa a supressão do ónus do 
réu [será do autor] de impugnar aquelas excepções”. Prossegue o destacado 
processualista: “Mudou (…) a forma como a resposta da contraparte à alegação 
da excepção pode ser realizada, mas permaneceu intacto o ónus de contestação 
da excepção por essa contraparte” 3.

Assegura  que a posição contrária “cria uma situação de 
desigualdade entre as partes (…)”, “em dois sentidos”: “enquanto o réu tem o 
ónus de contestar os factos constitutivos alegados pelo autor, este autor não tem 
o ónus de contestar os factos impeditivos, modificativos ou extintivos invocados 
pelo réu”; “enquanto o autor só tem de provar os factos constitutivos que alega 
se os mesmos forem impugnados pelo réu, este réu tem de provar os factos 
impeditivos, modificativos ou extintivos que invocar, mesmo que o autor não os 
impugne”4.

Mostra-se, pois, justificada a atenção que, com este artigo, dedicamos 
ao tema. Começaremos por examinar os fundamentos do ónus de impugna-
ção a cargo do demandado, prosseguiremos com a análise dos fundamentos 
da oneração do autor com a impugnação de factos alegados pelo réu e 
concluiremos expondo a nossa posição sobre a melhor interpretação a dar 
ao enunciado legal acima transcrito.

1. FUNDAMENTO DO ÓNUS DE IMPUGNAÇÃO

Tem hoje curso legal, doutrinal e jurisprudencial pacífico, aquém-frontei-
ras, a qualificação do imperativo de pronúncia impugnativa como ónus (art. 

3 Cf.  , «Questões sobre matéria de prova no nCPC», Blog do IPPC, 
comentário sinóptico de 01-03-2014, ponto 1, disponível em “http://blogippc.blogspot.pt”. 
Também assim, se bem compreendemos a sua posição, veja-se , Processo 
Civil Declarativo, 2014, Coimbra, Almedina, p. 192, nota 438. Na jurisprudência, cf. o Ac. do 
TRP de 23-02-2015 (95961/13.8YIPRT.P1). Não acompanhando a doutrina referida, cf. 

 «O artigo 3.º, n.º 4, do nCPC: extensão do ónus de impugnação ou mera facul-
dade de exercício do contraditório», Blog do IPPC (acima identificado), 14-04-2015, bem como 
o nosso  e , Primeiras Notas ao Novo Código 
de Processo Civil, Volume 1, 2014, Coimbra, Almedina, pp. 504 e 505. Na fase de revisão 
deste texto, foi publicada a nova edição do segundo volume do Código de Processo Civil 
Anotado de , agora em coautoria com . Trata-se de uma 
obra de referência, pelo que se encontra plenamente justificada uma nota de atualização. 
Também estes autores sustentam que, quando não há lugar a réplica, a resposta do deman-
dante a uma exceção “faz-se nos termos do art. 3-4, já sem o efeito cominatório do art. 574” 
— cf.  e , Código de Processo Civil Anotado, 
Volume II, 3.ª edição, 2017, Coimbra, Almedina, p. 610.

4 Cf.  , «O artigo 3.º, n.º 4, do nCPC: extensão do ónus de impug-
nação ou mera faculdade de exercício do contraditório (2)», Blog do IPPC (nota 3), comen-
tário sinóptico de 14-04-2015, num estimulante diálogo mantido com  «O artigo 
3.º», cit. (nota 3).
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574.º, n.º 2)5. Esta categorização só não será isenta de crítica se se aceitar 
que a insatisfação do ónus de impugnação é a expressão da vontade efetiva 
do onerado no sentido de recusar a controvérsia sobre o facto. Já a ela estará 
sujeita, fortemente, quando se encontre na violação de um dever processual 
— como o dever de cooperação, o dever de tomar posição ou o dever de 
verdade — o fundamento para o efeito resultante da insatisfação do assim 
apelidado ónus de impugnação.

Quando se entenda que, da ausência de pronúncia, nada se pode con-
cluir sobre a posição da parte perante o facto, o efeito previsto na lei — 
admissão por acordo — representa uma ficção legal de natureza sancionató-
ria — porque indiferente à vontade do demandado —, só encontrando 
justificação na violação de um dever, designadamente, do referido dever de 
cooperação. Correspondentemente, se o fundamento do efeito é a violação 
de um dever, não pode tal efeito deixar de ser considerado como uma sanção.

Quando se deduza do comportamento omissivo da parte que esta, efe-
tivamente, aceita o facto posto pela contraparte, a admissão estatuída reflete 
a vontade dos litigantes. O efeito legal corresponde a esta vontade, mas a 
norma que o estabelece não visa tutelá-la; satisfaz, sim, o interesse público 
na economia processual. Não quer isto dizer que o respeito pela vontade dos 
litigantes seja um feliz acaso. A lei arrisca mergulhar nas areias movediças 
da descoberta das manifestações latentes da vontade das partes porque a 
recompensa é gorda — o desfecho rápido e económico do processo. Mas o 
que ela presume ter encontrado, e que permite estatuir o efeito por si procu-
rado, é a declaração de vontade da parte, e não a sua ficção.

Em ambas as explicações do ónus de impugnação, são declaradamente 
os mesmos interesses públicos que justificam a existência do instituto: a justa 
composição do litígio e o desfecho rápido e económico do processo. No 
entanto, de acordo com a primeira, o efeito estatuído é indiferente à vontade 
do demandado, sendo estabelecido como sanção, porque este violou um 
dever. Já de acordo com a segunda construção, a admissão pode ser afirmada 
porque reflete a vontade (presumida) do demandado.

1.1. Ónus de impugnação com feição sancionatória

Não é mero pormenor ver na admissão (art. 574.º, n.º 2) uma ficção de 
acordo sobre a inexistência de controvérsia ou, diferentemente, uma presun-
ção inilidível de acordo no mesmo sentido. É o que ensaiaremos demonstrar 
de seguida, começando pela perspetiva sancionatória do ónus de impugnação.

5 Na doutrina, por todos, cf. , A Ação Declarativa Comum — À Luz do 
Código de Processo Civil de 2013, 2013, Coimbra, Coimbra Editora, p. 103, bem como 

, Estudos Sobre o Novo Processo Civil, 1997, Lisboa, Lex, p. 290.
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1.1.1. Interesses tutelados com a sanção de admissão por acordo

A construção de um ónus requer sempre sustento em razões substanciais 
fora dela, sob pena de se apresentar como falaciosa (petitio principii)6. No 
direito processual civil português moderno7, o instituto jurídico apelidado de 
ónus de impugnação tem tido por enquadramento dogmático preponderante 
o dever da parte de colaborar com o tribunal no esclarecimento da verdade 
dos factos. Poder-se-á dizer que é diretamente a descoberta da verdade 
material — na satisfação do fim do processo: a justa composição do litígio 
— que, de acordo com esta posição, justifica a oneração de uma parte com 
a impugnação dos factos alegados pela contraparte. A cooperação é aqui o 
princípio instrumental ao serviço do interesse público posto no esclarecimento 
da verdade8.

Sobre a al. c) do § 1 do art. 63.º, e sobre a segunda parte do art. 96.º do 
Decreto n.º 21287, de 28 de maio de 1932, já mencionados9, sustentava

 que “o legislador não deve admitir que o réu fique indiferente ou tome 
uma atitude de reserva e retraimento perante os factos articulados pelo autor”, 
pois que, “para que os factos se esclareçam e se fixem, é de toda a conveniên-
cia que cada uma das partes tome posição nítida e definida quanto aos factos 
alegados pela parte contrária; daí o dever imposto a uma e outra de se pronun-
ciar sobre os factos que o adversário traz para o litígio”. Conclui o autor defen-
dendo que, quando a parte não toma posição, entende-se “que reconhece a 
veracidade desses factos”10.

6 Assim, cf. , «Schweigen im Rechtsverkehr als Verpflichtungsgrund», 
in Gesammelte Schriften, 2012, Berlin, De Gruyter, p. 698. Sobre o conceito de ónus, cf. 

, Teoria Geral do Direito Civil, 2005, 4.ª edição, por 
 e , Coimbra, Coimbra Editora, p. 188, e -

, A Confissão no Direito Probatório, 1991, Coimbra, Coimbra Editora, p. 461 e segs., em 
especial p. 487, nota 69.

7 Referimo-nos ao direito que vigorou após a aprovação do Decreto n.º 3 de 29 de maio de 
1907, em especial, o Decreto n.º 21287, de 28 de maio de 1932 — cf., neste, a al. c) do § 
1 do art. 63.º, que inclui o enunciado “considerando-se admitidos por acordo os factos sobre 
os quais não exista nos articulados oposição especificada”, bem como a segunda parte do 
art. 96.º, onde consta, além do mais, menos urgente, “tendo o réu sido citado regularmente 
na sua própria pessoa, a falta de oposição importa confissão dos factos alegados pelo autor”.

8 Importa sublinhar que a qualificada doutrina adiante referida é desenvolvida sem a presença 
dos enunciados hoje contidos nos arts. 7.º e 542.º, n.º 2, al. c). Já num contexto legal mais 
próximo do atual,  ainda articula “o ónus da impugnação especificada com 
o dever de boa fé” — cf. , Prova por Presunção no Direito Civil, Coim-
bra, Almedina, 2012, p. 35 e segs.. A sedutora ideia de que o aligeirar do ónus de impugna-
ção briga com a boa-fé e a cooperação processuais já nos convenceu, por um curto enunciado 
— cf.  e , Primeiras Notas, cit. (nota 3), pp. 489 
e 490.

9 Cf. nota n.º 7.
10 Cf. , Breve Estudo Sobre a Reforma do Processo Civil e Comercial, 

Coimbra, Coimbra Editora, 1933, pp. 118 e 119; o primeiro sublinhado é nosso.
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Anos mais tarde, referindo-se já ao ónus de impugnação,  
reitera que o interesse tutelado por este instituto jurídico é o esclarecimento dos 
factos alegados, como contributo para a justiça do julgamento. O mais reputado 
processualista português não clarifica aqui qual é o ato ilícito praticado pelo réu 
— isto é, o dever violado —, merecedor do efeito que qualifica como sanção. 
Esclarece, no entanto, que “a justificação do princípio enunciado no 1.º período 
do art. 494.º [ónus de impugnação] é a mesma que serve de fundamento à regra 
formulada no 1.º período do art. 488.º [efeitos da revelia; confissão ficta]”, sendo 
que esta “assenta neste pressuposto: o réu tomou conhecimento dos factos 
articulados pelo autor; se não reage contra eles, se não os repele, é porque os 
aceita como exactos”11.

carrega nas tintas desta argumentação, sustentando que 
a tomada de posição sobre cada facto alegado pela contraparte “é a atitude 
ético-jurídica categoricamente imposta” pela norma que dispõe sobre o ónus de 
impugnação. “Pretende-se que o réu (…) assuma a responsabilidade jurídica e 
moral da negação perante cada facto”, constituindo o referido ónus um incentivo 
para as partes “coadjuvarem a descoberta da verdade sobre a matéria de facto 
— elemento sem o qual falha a garantia da justa decisão da causa”12. Já a pro-
pósito do efeito cominatório da revelia, sustenta o autor estar ele “ligado ao dever 
de verdade (…), ou seja, ao dever de contribuição recíproca para a descoberta 
da verdade, que a lei impõe a ambos os litigantes”13.

Imediatamente nos apercebemos da fragilidade da justificação apresen-
tada. Tendo o instituto por fim, assim é afirmado, a tutela da descoberta da 
verdade material, compreende-se mal que a sanção para a inobservância do 
ónus seja o instantâneo sacrifício desta verdade material, aceitando-se como 
verdadeira (verdade formal) a versão posta pelo autor14.

Poder-se-á aceitar, como tese, que a tutela do dever de cooperação 
constitui o fundamento para o constrangimento da parte a pronunciar-se sobre 
os factos alegados pela contraparte. No entanto, e ainda que se admita tal 
fundamento, quando, como efeito da inobservância do imperativo jurídico, se 
ficcione a anuência do sujeito — estabelecendo-se uma consequência indife-
rente (e até contrária) à sua vontade — e se sacrifique o apuramento da 

11 Cf. Código de Processo Civil Anotado, Vol. III, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1985, pp. 51 e 52 (cf., ainda, p. 9).

12 Cf.  J.  e Manual de Processo 
Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, pp. 315 a 317; o primeiro sublinhado é nosso. Em 
sentido não muito distante, toma o ónus de contestar e o ónus de 
responder como corolários do princípio dispositivo, sendo o efeito decorrente da sua 
insatisfação — que sustenta ser o mesmo nos dois casos — justificado pelo princípio da 
autorresponsabilidade das partes e pelo dever de verdade — cf. 
Direito Processual Civil Declaratório, Vol. III, 1982, Coimbra, Almedina, pp. 164, 165, 169, 
227 e 228.

13  J.  e Manual, cit. (nota 12), p. 346.
14 A contradição é assinalada por , A Confissão, cit. (nota 6), pp. 467, 

nota 12 (continuada de p. 465), e 468, nota 16.
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verdade sobre os factos alegados, a cooperação pretendida nunca será para 
a descoberta da verdade material — afirmá-lo será afirmar o farisaísmo legis-
lativo.

1.1.2. Imposição de uma sanção como efeito da violação de um dever

Para quem desassocie da vontade da parte a figura da admissão tácita 
— não tomando esta como uma presunção legal, mas sim como uma ficção 
—, o efeito da insatisfação do ónus de impugnação — o acordo ficto — cons-
titui uma sanção, fundada na desaprovação do ordenamento jurídico pelo 
silêncio do litigante. De acordo com esta posição, e descrevendo o ónus por 
diferente ângulo, o comportamento divergente, relativamente ao pretendido 
pela lei, é desincentivado através da imposição de uma sanção à parte pela 
sua adoção. Não faltam vozes qualificadas na doutrina nacional que apelidam 
eufemisticamente a índole compulsória deste instituto de incentivo15.

Se a base que sustenta, em termos de adequação e proporcionalidade, 
a estatuição da norma é a violação de um dever, não pode ser outro o efeito 
prescrito, que não seja uma sanção — a repressão do ilícito processual.  
À desaprovação legal de um comportamento da parte segue-se uma sanção16.

Sob qualquer uma das duas perspetivas em que se desdobra esta posi-
ção — ora considerando a sanção, ora considerando o incentivo —, o efeito 
da insatisfação do (assim designado) ónus de impugnação só pode ser qua-
lificado como ficção legal de natureza sancionatória — o mesmo é dizer que 
não estaremos perante um verdadeiro ónus, mas sim perante um dever, já 
que a satisfação de um ónus é indiferente (hoc sensu) para a lei, não punindo 
esta a conduta do onerado.

1.1.3. Violação de um dever como fundamento de uma sanção

Perante a invocação de uma realidade pretérita que desconhece, o 
Estado-tribunal depara-se com a incerteza sobre a sua ocorrência. A mera 

15 Cf. Código, cit. (nota 11), p. 51, bem como  
J.  e Manual, cit. (nota 12), p. 316. Sinalizando que, numa 
norma jurídica, a previsão de insatisfação de um dever — à qual se segue, como estatuição, 
a penalização — não se confunde (excluindo-se) com a hipótese legal de uma norma visando 
consagrar um mero estímulo, cf. , A Confissão, cit. (nota 6), p. 468, 
nota 16. Incentivos em sentido próprio — ligados ao aumento da celeridade processual ou à 
diminuição dos custos processuais — encontram-se previstos nos arts. 9.º, n.º 5, e 18.º do 
Regime Processual Civil Experimental (Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de junho) e no art. 6.º, 
n.º 3, do Regulamento das Custas Processuais (Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro).

16 Sobre o tema, cf. Direito Processual Civil, 2002, tradução (de Silveira 
Ramos) da 25.ª edição de Zivilprozessrecht: ein Studienbuch, de 1998, Coimbra, Almedina, 
p. 150. Sobre a ilicitude na atuação processual, cf. , A Litigância de Má 
Fé, 2008, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 426 a 438.
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alegação do facto por um dos litigantes, não aceite pelo outro, não pode, à 
partida, bastar para que a situação de incerteza inicial seja vencida17. Não 
pode o Estado (quer legislador, quer tribunal), por regra, aceitar a verdade 
dessa alegação, contra os interesses de outra pessoa. Assim o obriga o dever 
do Estado de dispensar um tratamento isonómico aos seus cidadãos, como 
corolário do princípio da igualdade entre estes (art. 13.º da Constituição da 
República Portuguesa, adiante CRP).

Desenvolvendo ilustrativamente o fundamento de diferente ónus sobre 
esta mesma premissa, observamos que o sentido da norma de acordo com 
a qual quem se quer fazer valer de factos que alega, na sustentação de uma 
posição jurídica de que se arroga, tem o ónus da sua prova (art. 342.º do 
Código Civil, adiante CC) não representa uma mera opção do legislador — 
como se num Estado de direito, fundado na dignidade da pessoa humana, 
pudesse ser outra a opção —; é uma solução lógica e axiologicamente 
imposta, a diferentes níveis, pela heurística, pela epistemologia e pelo princí-
pio constitucional da igualdade. Neste último âmbito, pode com propriedade 
afirmar-se que, “não intervindo outro princípio de distribuição do ónus da prova 
(...), o único meio disponível é uma atribuição material segundo a ideia de 
igualdade”18.

Retornando ao ónus que nos ocupa, deve reconhecer-se que o privilégio 
de uma das partes e da versão por si posta, cuja aceitação é tida como 
sanção imposta à contraparte onerada, altera este status quo, contrariando-o 
— não é dele uma consequência, como ocorre com o ónus da prova. Não 
estamos perante uma situação na qual o onerado apenas deixa de obter uma 
vantagem ou de realizar certo interesse próprio.

Ora, só se pode admitir um tal efeito sancionatório — uma ficção abso-
lutamente indiferente à verdade e à vontade real da parte — com fundamento 
na violação de um dever processual. É desprovido de sentido (ou justificação) 
pretender que o Estado-tribunal pode aceitar imediatamente a verdade pro-
posta pelo autor, sem o concurso da vontade do réu, como resultado do 
funcionamento de um mero ónus (alheio a interesses públicos), sob pena de 
essa parcialidade ser injustificada e representar uma agressão ao princípio 
do processo equitativo.

17 Diferente é a posição de . Sustenta o eminente processualista que as exce-
ções contidas no art. 489.º do CPC de 1939 — correspondente ao atual art. 568.º (exceções 
aos efeitos da revelia) —, que cita na análise da admissão, são desvios à regra de acordo 
com a qual “a afirmação de facto feita por uma das partes deve ser tomada como verdadeira 
pelo juiz, e só não o será se for impugnada pela outra parte” — cf. , 
Do Conceito de Prova em Processo Civil, 1961, Lisboa, Edições Ática, pp. 552-553. Por nossa 
parte, consideramos que a afirmação de facto feita por uma das partes não pode ser tomada 
como verdadeira (ou como falsa) pelo tribunal; só o será em resultado da prova (do facto 
posto, ou de um outro que o faça presumir ou ficcionar), ou do acordo (expresso ou presu-
mido). Enquanto não intervier um destes fatores de fixação, o facto alegado, qual Gato de 
Schrödinger, não é mais, nem é menos, verdadeiro, do que falso.

18 Cf. , Por Uma Distribuição Fundamentada do Ónus da Prova, 
Lisboa, Lex, 2000, p. 100.
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1.1.4. Crítica à perspetiva sancionatória do ónus de impugnação

Quem veja na admissão tácita uma sanção pela prática de um compor-
tamento desmerecido pela lei — ou mesmo uma compulsão à prática de um 
ato desejado —, conduta em relação à qual esta não é indiferente, terá de 
reconhecer que nela não se prevê um ónus de impugnação em sentido pró-
prio, mas sim um dever de impugnação. A violação de um dever é o único 
fundamento válido para a imposição de uma sanção.

Para quem assim compreenda o instituto jurídico do ónus de impugnação, 
não regulará ele uma situação jurídica na qual a parte deixa de obter uma 
vantagem, se não adotar um determinado comportamento — como condição 
de satisfação de um interesse exclusivamente próprio19 —, representando, 
sim, um constrangimento da parte — desejado pelo ordenamento jurídico — 
ao abandono do silêncio, para que tome posição expressa sobre as alegações 
da contraparte, assim satisfazendo um interesse público.

Esta classificação — dever, e não ónus — não é afastada pela circuns-
tância de a sanção estatuída ter uma feição processual — o que significa 
dizer que a esfera jurídica do sancionado é negativamente afetada num seu 
conteúdo (ou posição) também tutelado pela lei adjetiva. O que separa as 
duas figuras é o interesse imediatamente satisfeito com a observâcia do 
imperativo jurídico: num caso, público; no outro, privado (do onerado). A dife-
rente natureza do interesse reflete-se na sua relação com o sujeito. No dever, 
o interesse é alheio (hoc sensu); no ónus, o interesse é próprio.

É certo que a violação do dever de cooperação parece merecer distinta 
tipificação e resposta legal, conforme decorre do disposto nos arts. 7.º e 542.º, 
n.º 2, al. c)20. No entanto, a estranheza que causa a qualificação do efeito da 
falta de impugnação — como sanção — não deve levar à sua recusa, mas 
sim à rejeição da premissa de que parte, isto é, à rejeição da posição que 
encontra numa agressão ao dever de cooperação pelo réu, o fundamento 
para o efeito decorrente da insatisfação do ónus de impugnação.

A doutrina acima descrita, utilizando um repertório dogmático hoje algo 
gasto, não só não consegue esclarecer convincentemente qual é o fundamento 
material para a imposição de um ónus — quando nega a existência de um 
dever jurídico de responder —, como também não consegue explicar conse-
quentemente porque decorre da sua insatisfação o concreto efeito (declarativo) 
previsto na lei — não descrevendo o nexo lógico-dedutivo que vai do com-
portamento desmerecido até à propriedade da estatuição legal. Sob pena de 

19 Na síntese de  — na esteira de , separando os conceitos 
de dever, obrigação e ónus —, deveres são os imperativos jurídicos “instituídos no interesse 
da comunidade; obrigações, aqueles instituídos no interesse de um credor; ónus, aqueles 
que se determinam em razão do nosso próprio interesse” — cf. , 
Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 1958, Buenos Aires, Roque Depalma, p. 209.

20 Sobre os efeitos da violação do dever de cooperação, cf. , A Litigância, 
cit. (nota 16), pp. 408 a 410. Sobre as reações apropriadas à violação de um dever, cf. 

, Introdução ao Processo Civil — Conceito e Princípios Gerais à Luz do Novo 
Código, 2013, Coimbra, Coimbra Editora, p. 185.
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se cair num circulus in demonstrando, haveria que apontar a razão pela qual 
o demandado deve assumir “a responsabilidade jurídica e moral da negação 
perante cada facto”, não bastando dizer que tem tal dever porque a lei o 
impõe. Este ónus argumentativo nunca é satisfeito.

É apodítico que há um interesse público na justa composição do litígio 
e no desfecho rápido e económico do processo. Também vai sem discussão 
que, na satisfação deste interesse, o acordo entre as partes, no sentido da 
inexistência de controvérsia sobre a questão de facto, é especialmente bem-
-vindo. Podemos ainda aceitar que, em determinadas circunstâncias, existe 
um dever da parte de colaborar, tomando posição sobre uma alegação de 
facto. No entanto, destas premissas não decorre inevitavelmente que o efeito 
que a lei extrai da omissão de pronúncia de uma parte constitui uma sanção 
pela violação de tal dever.

Diferente será a construção dogmática quando se ancore a admissão 
tácita na vontade presumida da parte. É o que veremos de imediato.

1.2. Ónus de impugnação com natureza não sancionatória

Distinta da posição que acabámos de expor é aquela que vê na insatis-
fação do ónus de impugnação a expressão definida da vontade do onerado 
— no sentido de recusar a controvérsia sobre o facto. De acordo com esta 
outra posição, a previsão do ónus de impugnação não visa constranger a 
parte a pronunciar-se. Como veremos, não recusamos aqui o efeito compul-
sório inerente ao funcionamento de um ónus. Apenas sustentamos que se 
trata de uma compulsão ao exercício de um direito — de defesa, generica-
mente —, e não à satisfação de um dever — de cooperação. O imperativo 
jurídico afeta a parte nos seus direitos enquanto sujeito processual, e não 
enquanto meio de obtenção de prova sobre a verdade dos factos21.

A ausência de pronúncia impugnativa específica, enquadrada pela inter-
venção processual ativa, designadamente, pela apresentação de um articulado 
de resposta, não é desaprovada pelo ordenamento jurídico; é aceite como 
revelação válida da vontade — numa presunção de natureza não probatória. 
Não de silêncio (art. 218.º do CC), mas de expressão tácita da vontade (arts. 
217.º e 295.º do CC), se deverá, pois, falar22. É a posição que assumimos e 
que desenvolveremos sumariamente.

21 Assim,  Derecho Procesal Civil, 1936, tradução (de Leonardo Prieto 
Castro) da segunda edição de Zivilprozessrecht, Barcelona, Editorial Labor, p. 201. Sustenta 

, jogando com as categorias postas por , que “o réu tem 
o ónus de contestar se quiser provocar um estado que lhe aumente as expectativas de, 
através da sua atuação postulativa, influenciar o decisor a seu favor” — cf. 

, A Litigância, cit. (nota 16), p. 430.
22 Sobre a aplicação do regime da declaração negocial tácita aos simples atos jurídicos, no 

direito substantivo, cf. , Declaração Tácita e Comportamento Concludente 
no Negócio Jurídico, 1995, Coimbra, Almedina, p. 750, nota 39.
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 1.2.1. Efeito da insatisfação do ónus de impugnação como expressão 
do acordo

Como manifestação maior do princípio dispositivo, cabe às partes cir-
cunscrever o objeto do processo e, dentro deste, o thema decidendum de 
facto, dispondo assim do objeto da relação jurídico-processual, tal como 
dispõem do objeto da relação jurídica material. Podem autor e réu manifestar 
conjuntamente a sua posição sobre os termos da relação material controver-
tida submetida a juízo, através da apresentação de um articulado comum. 
Esta via já foi admitida no nosso ordenamento jurídico para o processo 
comum23. Todavia, o modo mais natural de circunscrição dos termos do litígio 
é dialético, apresentando cada uma das partes a sua narrativa dos factos em 
articulado próprio, assim se formando a concreta tessitura da contenda.

Os factos controvertidos — e os apenas carecidos de prova —, consti-
tuindo o objeto da decisão de facto, são alvo da atividade instrutória, estando 
abrangidos e influenciando a enunciação dos temas da prova (arts. 410.º e 
596.º, n.º 1). Sobre eles será produzida a prova oferecida ou oficiosamente 
determinada. O problema da prova do facto só se coloca, assim, depois de 
o réu, servindo-se do seu articulado, o ter feito controvertido. Se o facto não 
estiver controvertido — ou carecido de prova —, não integra o thema deci-
dendum em matéria de facto, não integrando o objeto da instrução e não se 
colocando o problema da sua prova24, inscrevendo-se diretamente na base 
factual sobre a qual o tribunal decidirá a sorte da demanda. Deve, pois, 
apartar-se o instituto que nos ocupa do contexto do direito probatório em que 
é comummente debatido25 — discutindo-se se a admissão (mormente, tácita) 
constitui prova por presunção ou por confissão26, ou uma qualquer outra figura 
de direito probatório.

A admissão é uma técnica processual-legal que se situa na fase de 
delimitação da controvérsia. Apresentando o autor a sua narrativa dos factos, 
cabe ao réu delimitar o objeto da questão de facto (n.º 1 do art. 547.º), sina-
lizando os acontecimentos que considera estarem controvertidos. Se o réu 
não identifica certos factos como estando controvertidos, tal significa apenas 
que está de acordo que sejam admitidos como tal na fundamentação (de 
facto) da decisão que tentará a justa composição do litígio.

23 Cf. o art. 464.º-A do CPC de 1961, introduzido pelo Decreto-Lei n.º 242/85, de 9 de julho, o 
art. 9.º do Decreto-Lei n.º 108/2006, de 08 de junho (Regime Processual Civil Experimental) 
e o Decreto-Lei n.º 211/91, de 14 de junho (Regime do Processo Civil Simplificado). Consi-
derando esta possibilidade “uma manifestação do princípio dispositivo”, cf. 

, A Confissão, cit. (nota 6), p. 457.
24 Em sentido próximo, no domínio da ZPO, , «The Relationship between the Judge 

and the Parties under German Law», in Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway, 
2011, Tübingen, Mohr Siebeck, pp. 90 a 92.

25 Apartando a admissão do problema da prova do facto, por impedir a formação da controvér-
sia, cf. , Estudos, cit. (nota 5), p. 289.

26 Sobre as diferenças de regime entre esta figura e a confissão, cf. , 
A Confissão, cit. (nota 6), pp. 474 a 478.
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A alegação (articulação) de facto não é uma mera declaração representativa; 
é uma afirmação sobre a realidade de um facto com uma necessária intenção 
(finalista) — a integração do facto nos fundamentos da decisão da causa. Não 
se concebe uma alegação com falta de consciência deste valor, pelo que uma 
articulação com diferente intenção seria reprovável. Deve ser imputada à parte a 
vontade (típica) que deve orientar a alegação. Assim se justifica a adoção de 
uma conceção (também) voluntarista sobre a natureza da alegação processual 
de facto27.

A alegação do autor funciona, a um tempo, como proposta e como versão 
ou narrativa supletiva, sendo esta imediatamente admitida como fundamento da 
decisão, se não for contrariada. Assim perspetivada a questão, o impressionante 
ónus de impugnação acaba por não ser, para o réu, muito diferente da faculdade 
que os sujeitos têm de afastar o regime legal supletivo nas suas relações nego-
ciais substantivas. A necessidade de, aqui, nas relações substantivas, se dispor 
em sentido diverso, sob pena de valer o regime supletivo, não constitui ónus 
menor do que aquele que impende sobre o réu de se manifestar, sob pena de 
o relato do autor não integrar o thema decidendum em matéria de facto, sendo 
imediatamente admitido como fundamento da decisão final. É sempre um problema 
de disponibilidade de um certo objeto pelos sujeitos da relação.

Estamos perante uma manifestação do dispositivo, na vertente de con-
formação do objeto do processo — já perante a conformação do objeto da 
decisão —, e não em face de um instituto de direito probatório. Por assim 
ser, impõe a lei, no n.º 4 do art. 607.º, distinguindo os casos, que a decisão 
de mérito da causa se funde nos factos julgados provados (prova livre), nos 
factos provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, e nos 
factos que estão admitidos por acordo.

1.2.2. Presunção de acordo

Aceitando-se como fim do processo civil a justa composição do litígio, 
através da realização da justiça material, bem como acolhendo-se a ideia de 
que as partes são quem melhor conhece os meandros da relação material 
controvertida, bem se compreende que o contributo destas na definição e 
esclarecimento do thema decidendum e dos limites da controvérsia dificilmente 
seja dispensável na satisfação daquele fim. No entanto, este contributo pode 
ser extraído do comportamento concludente da parte.

27 Sobre esta, adotando diferente entendimento, cf. , A Confissão, cit. 
(nota 6), pp. 447 a 450, e 465, nota 12. , partindo de diferente premissa, acaba 
por reconhecer que uma alegação não é uma mera afirmação de ciência, ao enunciar que 
aquela é uma participação de conhecimento destinada a obter uma sentença que se solicita 
— cf.  Derecho, cit. (nota 21), p. 245.
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A lei adjetiva valoriza o acordo sobre a definição processual da relação 
material controvertida, pois, para além de provir de quem está em melhores 
condições para traçar esta relação, como referido, constitui ele um meio de 
obtenção de maiores celeridade e economia processuais. Assim se compre-
ende que, sempre que o topa — designadamente, numa manifestação tácita 
—, o sinalize — deste modo também respeitando a vontade das partes.

A lei não tem “horror ao silêncio”28, não censurando a ausência de pro-
núncia impugnativa sobre uma alegação de facto — que, já o vimos, não deve 
ser tomada como silêncio, mas sim enquanto manifestação tácita da vontade 
—, como expressão segura que é da aceitação da inexistência de controvér-
sia, antes a acolhendo. A lei tem horror, sim, à incerteza, isto é, à insegurança 
sobre a posição assumida pela parte. É, de resto, esta definição da posição 
esclarecida dos litigantes que a lei procura com as normas contidas no n.º 1 
do art. 574.º e no n.º 4 do art. 590.º. Nesta demanda, a ausência de pronún-
cia impugnativa não é um problema ou uma fonte de incerteza; é uma solução, 
quando permite que com ela se desenvolva uma presunção. O efeito do 
incumprimento do ónus, uma ficção, de acordo com a primeira perspetiva 
descrita, é aqui o resultado de uma presunção legal iuris et de iure29.

A presunção constitui-se num processo discursivo complexo. O processo 
indutivo sustenta a criação de uma regra que aspira à universalidade. Esta regra 
é tomada como premissa maior de um processo dedutivo, a ela se subsumindo, 
como premissa menor, o facto indiciário concreto, sendo a conclusão o facto 
presumido. No caso das presunções legais, a norma é a expressão da premissa 
maior, cabendo ao julgador operar o processo dedutivo subsequente. Na presun-
ção judicial, a premissa maior também é uma regra — agora posta pelo julgador 
—, fundada na experiência empírica ou tecnocientífica.

Sendo a premissa maior (universal) sustentada por uma enumeração (do 
particular) relativamente incompleta, compreende-se que a presunção legal seja 
ilidível. No entanto, a tutela de interesses públicos — ligados à certeza e segu-

28 A expressão citada é de Código, cit. (nota 11), p. 52. Admitindo 
que se possa hoje falar de um dever de o réu, ao contestar, “tomar posição definida perante 
os factos que constituem a causa de pedir invocada pelo autor”, em face do enunciado do 
n.º 1 do art. 574.º, o silêncio (no sentido da palavra adotado por ), por 
força da norma contida no n.º 2 do mesmo artigo, é aceite pela lei como uma forma válida 
(propositada) de definição dos limites da controvérsia, não representando uma violação 
daquele dever. Historicamente assente no entendimento de que “o silêncio pode ser grave-
mente nocivo à justiça da decisão” — , Código, cit., vol. III, p. 52 —, 
atualmente este dever parece limitar-se à necessidade de definição (inteligibilidade) da posi-
ção articulada — evitando-se equívocos e atividade processual inútil —, não se prendendo 
com a extensão (esgotamento da matéria alegada pelo autor) da posição expressa. Sobre a 
nossa posição, servindo esta nota como seu desenvolvimento, e para possíveis exemplos de 
posições indefinidas assumidas pelo demandado, cf.  e 

, Primeiras Notas, cit. (nota 3), pp. 488, 489, incluindo nota 437, e 522.
29 Sobre a diferença entre a ficção legal e a presunção legal iuris et de iure, cf.

, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 1989, Coimbra, Almedina, pp. 
108 a 113, em especial, p. 112.
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rança jurídicas, presentes, por exemplo, em institutos como o caso julgado ou 
nas preclusões processuais — pode justificar a inadmissibilidade do afastamento 
da inferência que resulta da aplicação da norma30.

Reza o art. 349.º do CC que presunções são as ilações que se tiram de 
um facto conhecido para firmar um facto desconhecido. Esta definição, como se 
vê, não descreve todo o processo discursivo envolvido, podendo mesmo sugerir 
que a presunção se compreende numa inferência simples, derivando um enun-
ciado de facto (concreto) imediatamente de um outro enunciado de facto (con-
creto). Já a norma contida no n.º 1 do art. 217.º do CC esclarece que a decla-
ração tácita é revelada por factos, por meio de uma operação dedutiva. Do 
confronto entre estes dois enunciados legais retira-se que a declaração tácita é 
presumida por lei quando esta identifica os factos indiciários que expõem a von-
tade declarativa31.

Não há aqui especial interesse em distinguir e apurar se, no caso da admis-
são tácita, a lei presume a existência da declaração de vontade, ou se, diferen-
temente, presume apenas a existência da vontade declarativa32. De todo o modo, 
sempre se dirá que a lei interpreta a atitude do contestante enquadrada pelas 
circunstâncias que formam o seu contexto — isto é, o comportamento concludente 
—, o mesmo é dizer que extrai desta atitude o significado declarativo que deve 
valer — não se podendo confundir o sentido desejado para a declaração com o 
seu sentido decisivo, embora este seja influenciado por aquele.

Nada dizendo a contraparte contestante sobre certo facto, entende-se 
que a sua vontade é aceitá-lo como fundamento da decisão da causa, pois, 
se contesta, reconhecendo a existência da contenda, mas não impugna o 
facto, os traços da natureza humana — ou, pelo menos, a idiossincrasia 
cultural da comunidade à qual a lei se dirige — permitem concluir que concede 
a sua inclusão direta na base factual sobre a qual o tribunal decidirá; não que 
o tem como verdadeiro ou, sequer, vantajoso para qualquer das partes33. 
Estamos, pois, perante o momento de construção desta base por consenso34.

30 Sobre a estrutura da presunção, cf. , A Prova Civil. Parte Geral. O 
Conceito Jurídico da Prova, 2003, tradução (de Amilcare Carletti) de La Prova Civile. Parte 
Generale. Il concetto giuridico della prova, de 1992, São Paulo, Livraria e Editora Universitá-
ria de Direito, pp. 87 a 94 e 104 a 116. Entre nós, veja-se , Prova, cit. 
(nota 8), pp. 51 a 54.

31 A este propósito, refere B.   que “a declaração presumida não passa de uma 
declaração tácita que a lei presume” — cf.  A Renúncia 
Abdicativa no Direito Civil — Algumas Notas Tendentes à Definição do Seu Regime, n.º 8 
dos Studia Ivridica do Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, Coimbra Editora, 1995, p. 
162, nota 453.

32 Sobre o tema, em geral, cf. , Declaração, cit. (nota 22), pp. 752 e 753. 
Sobre a vontade relevante na enunciação tácita, cf. , Texto e 
Enunciado na Teoria do Negócio Jurídico, Vol. II, 1992, Coimbra, Almedina, p. 719.

33  sustenta que a admissão é a “aceitação expressa ou tácita, como elemento 
de um raciocínio, de uma proposição ou juízo cuja verdade se não afirma” — cf. 

, Do Conceito, cit. (nota 17), p. 547; sublinhado nosso. Noutro passo, escreve 
o autor: “A admissão (…) é a aceitação de um facto, não a sua afirmação ou alegação” — 
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Assim perspetivado o instituto da admissão tácita, não enfrenta ele pro-
blemas de constitucionalidade, pois não tem natureza sancionatória — cons-
titui um mecanismo de concretização da vontade processual das partes —, 
nem se poderá deixar de ver na presunção de acordo o resultado da insatis-
fação de um mero ónus — e não de um dever. O respeito pela vontade 
(presumida) do réu na delimitação da controvérsia nada tem de sancionatório. 
O status quo (isonomia processual) não é alterado por efeito da insatisfação 
do ónus de impugnação, respeitando-se o acordo (presumido) sobre os termos 
da controvérsia. É para impedir a afirmação deste acordo que o demandado, 
estendendo a controvérsia a outra matéria — tendo apresentado articulado 
de resposta —, satisfaz o ónus da sua impugnação.34

1.2.3. Tessitura da presunção

O réu tem o direito de se defender da afirmação de um facto que reputa 
falso, visando impedir a sua consideração pelo tribunal. No entanto, tem o 
ónus de o fazer de forma processualmente idónea — tempo e modo — a 
revelar a sua posição e a contrariar os efeitos que se podem razoavelmente 
extrair do seu comportamento omissivo — como a presunção de admissão. 
A regra da experiência imposta pela vontade comummente, quase invariavel-
mente, tida pelos demandados nasce e existe para além da norma legal. A 
lei apenas acolhe e tipifica a conclusão de que o réu, quando não impugna 
um facto alegado pelo autor, aceita que ele seja imediatamente incluído nos 
fundamentos da sentença.

Na presunção que nos ocupa, o enunciado legal apresenta a premissa 
maior do silogismo judicial, tipificando-a. Esta premissa é construída por indu-
ção, sustentando-se a concludência num nexo lógico-empírico, informado pelos 

ibidem, p. 550. Em sentido não coincidente — pois associa a admissão à verdade do facto, 
e não à vontade de acordo sobre o fundamento da decisão final —,  defende 
que a solução legal “[se] baseia na regra da experiência segundo a qual, na generalidade 
dos casos, à manifestação de desinteresse em impugnar uma afirmação corresponde a 
verdade desta” — cf. , Introdução, cit. (nota 20), p. 175, e A Confissão, cit. 
(nota 6), p. 482. Também considerando que a “sanção prevista na lei para a falta de impug-
nação é a admissão da veracidade desses factos”, cf. , Notas 
ao Código de Processo Civil, Volume III, 2001, Lisboa, p. 39, sublinhado nosso. Equiparando 
a admissão por acordo a uma confissão tácita, cf.  e 

O Novo Processo Civil, 2010, Coimbra, Almedina, p. 173. O segundo destes auto-
res reitera este entendimento em , Processo, cit. (nota 3), p. 178.

34 Escreve : “[a] afirmação das partes vincula o juiz para a posição do facto, no 
sentido de que, por um lado, ele não pode pôr uma situação de facto que não seja afirmada 
por uma das partes; por outro lado, ele não pode deixar de pôr uma situação de facto que 
seja afirmada por todas as partes”. Prossegue este autor: “[a] afirmação unilateral (discorde) 
de um facto é condição necessária para a sua posição na sentença; a afirmação bilateral 
(concorde) é por isso condição suficiente. Os factos não afirmados não podem ser postos; 
os factos afirmados concordantemente devem ser postos” — ,  
A Prova, cit. (nota 30), p. 37.
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fatores de tipicidade social reconhecidos e acolhidos pelo legislador35. Não 
vale aqui dizer que não é absolutamente certo que a vontade declarativa de 
um demandado seja sempre esta, pelo que não é válida a premissa constru-
ída pela lei — o que nos transportaria da presunção legal para a ficção legal, 
a demandar diferente fundamento. Para que a lei assim possa concluir, isto 
é, para que seja válida a tipificação da premissa maior, basta que se possa 
afirmar que existe um elevado grau de probabilidade de o ser (art. 217.º,  
n.º 1, do CC), segundo padrões práticos, juridicamente validados.

Não estamos, pois, perante uma presunção meramente sustentada na 
análise empírica da realidade — isto é, dos comportamentos humanos —, 
mas sim perante uma certa conclusão que a lei não pode deixar de afirmar, 
desconsiderando posturas esdrúxulas que contrariem a sua pressuposição do 
que é o comportamento humano. A ordem jurídica é uma ordem de convivên-
cia humana na qual uma conduta só pode adquirir força normativa quando, 
para além de respeitar as suas orientações valorativas, é compatível com o 
comportamento próprio dos seus destinatários (natureza humana reconhecida), 
sob pena de ser inútil (inconsequente) por não ter a quem se dirigir36.

A tutela acima referida de interesses públicos ligados à certeza e segu-
rança jurídicas — como a garantia da tramitação ordenada — justifica aqui a 
inadmissibilidade do afastamento da inferência que resulta da aplicação da 
norma. A tipificação da declaração, ou seja, a fixação de um valor declarativo 
(a admissão) a um determinado objeto de regulamentação (omissão de pro-
núncia impugnativa) significa, pois, que tal valor não pode ser afastado, sendo 
a presunção inilidível.

Concluímos este ponto com uma breve referência à admissão de factos 
instrumentais. A exceção prevista na segunda parte do n.º 2 do art. 574.º não 
traduz a existência de uma presunção ilidível quando o facto não impugnado 
é instrumental. Apenas significa que o acordo, que se presume inilidivelmente, 
não se impõe ao tribunal quando contrariado por prova ulterior37.

35 Sobre a caracterização lógica da concludência, cf. , Declaração, cit. (nota 
22), pp. 768 a 773. Sobre o critério de conexão entre o facto concludente e o significado que 
surge como conclusão, cf. , Texto, cit. (nota 32), p. 721.

36 Tomando os sujeitos como seres livres e capazes, aceita-se a regra de acordo com a qual 
toda ação que afete outrem provocará a sua reação, sempre que agrida intoleravelmente a 
ideia de justiça inerente à interação humana. Embora sem o valor universal da terceira lei 
de Newton, o determinismo da  teoria de Cannon-Bard ou a aceitação social do aforismo 
“quem cala consente”, a esta regra se reconduz, no limite, o fundamento dos diferentes 
efeitos declarativos decorrentes da insatisfação dos diversos ónus de tomada de posição. 
Sobre a presunção de consentimento com base no (assim designado) silêncio, no domínio 
da Economia Comportamental, cf. e , Nudge: Como 
Melhorar as Decisões Sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade, Lisboa, Academia do Livro, p. 244 
e segs.. Sobre a força normativa dos factos, cf. , Introdução, cit. 
(nota 29), pp. 44 a 49.

37 Para outros desenvolvimentos da questão, cf.  e , 
Primeiras Notas, cit. (nota 3), pp. 493 e 494, incluindo nota 451.
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2. ASPETOS DE REGIME E FIGURAS PRÓXIMAS

Para melhor se compreender a figura da admissão, é útil confrontá-la 
com a confissão ficta resultante da revelia (operante) e desenvolver breve-
mente alguns dos aspetos do seu regime jurídico.

2.1. Confronto com o ónus de contestar

Não é forçoso que a construção dogmática explicativa dos efeitos do 
ónus de impugnação seja decalcada daquela que explicará as repercussões 
processuais da revelia. Pode ela ser distinta, ainda que os dois institutos 
tenham o mesmo quadro de interesses e de princípios por referência — como 
a celeridade e a economia processuais, o respeito pelo processo equitativo 
ou a inexistência de um dever de contestar38 —, e ainda que tais efeitos, 
assumindo designações diferentes, tenham uma relevância jurídico-processual 
imediata equivalente (o impedimento da controvérsia) — o que, de resto, na 
falta de uma categorização sui generis, permite inserir o efeito da revelia nos 
quadros da admissão (em sentido amplo). Por extravasar o objeto deste 
escrito, as considerações sobre este confronto serão limitadas ao essencial.

A presunção expondo uma manifestação de vontade só pode ser desen-
volvida sobre uma intervenção ativa formal na lide, designadamente, a apre-
sentação de um articulado39. Do silêncio absoluto do demandado não se 
poderá concluir (presumir) que concorda com a versão de facto posta pela 
contraparte.

Perante a reclamação de uma pequena quantia, não é irrazoável que o 
demandado prefira não suportar os custos inerentes à contestação, concedendo 
a lide, ainda que discorde da versão alegada e que a procedência do pedido 
ofenda uma posição subjetiva substantiva de que é titular. Uma tal capitulação 
constituí a revelia numa forma de renúncia abdicativa — embora tida como sim-
ples facto jurídico, com efeitos legais independentes da vontade40 —, e não na 
expressão de um acordo.

38 Nas palavras de , “a comparência em juízo do réu não é um dever”, mas 
sim “um ónus, acarretando a não comparência desvantagens para” o revel — 

, Direito Processual Civil, Volume II, 2014, Lisboa, AAFDL, p. 391.
39 Parece ser exatamente nesta presunção que assenta a norma contida na Regra 16.7 (Reply 

to defence) das britânicas Civil Procedure Rules, sobre a resposta do autor à contestação 
apresentada pelo réu — “(1) A claimant who does not file a reply to the defence shall not be 
taken to admit the matters raised in the defence. (2) A claimant who (a) files a reply to a 
defence; but (b) fails to deal with a matter raised in the defence, shall be taken to require 
that matter to be proved”.

40 Sobre esta perspetivação dos efeitos da renúncia abdicativa, cf.  
A Renúncia, cit. (nota 31), pp. 31 e 32; na mesma obra, sobre a presunção de 

renúncia, em especial, a partir da ausência de ação, vd. pp. 161 a 175, incluindo nota 456. 
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Também pode o réu não pretender suportar os referidos custos, apenas 
porque confia que o pedido não será julgado procedente por ostensiva falência 
de um pressuposto processual ou por inconcludência dos fundamentos invocados. 
Pode, ainda, entender — bem ou mal, não importa — que goza de uma posição 
jurídica não afetada pela preclusão, a ser oposta em sede executiva — como o 
estado de insolvência associado ao deferimento da exoneração do passivo res-
tante.

Em suma, o comportamento do revel pode, razoavelmente, explicar-se 
sempre com uma outra vontade (ou causa a esta estranha) — seja renunciativa, 
seja de acordo, seja de adoção de uma dada estratégia processual —, pelo que 
é inviável a enunciação de uma regra construída por indução, a partir de uma 
enumeração (tendencialmente) completa de hipóteses explicativas. A presunção 
legal é impraticável.

Extrair de um concreto enunciado normativo o fundamento do efeito legal 
da revelia — como dizer que a lei presume que o réu confessa os factos 
— representa uma resposta excessivamente exegética para a questão.  
O efeito estabelecido na lei — a confissão dos factos alegados pelo autor, o 
que vale dizer que (o revel) confirma a verdade dos factos — pode constituir-
-se apenas como uma solução pragmática de compromisso41. Parece-nos ser 
esta a melhor explicação para as repercussões processuais da insatisfação 
do ónus de contestar.

O legislador identificou um conteúdo comum aos diferentes efeitos que 
se podem extrair das várias causas plausíveis para a revelia: a ulterior ine-
xistência da questão de facto (disponível). A lei ficciona que este efeito — que 
pretende aproveitar em tributo ao princípio da economia processual — resulta 
de uma confissão, por ser a figura do direito probatório que menos imperfei-
tamente permite indicar sinteticamente o âmbito deste efeito partilhado. Trata-
-se de uma instrumental ficção de uma declaração sobre a verdade dos 
factos, conforme com a versão afirmada pelo autor; não de uma presunção 
inilidível de existência de uma confissão42. Como é patente, não estamos 
perante uma confissão (ficta) em sentido próprio. Disto é demonstrativa a 
circunstância de a lei não estabelecer que se consideram confessados os 

Sobre a equiparação da revelia à confissão do pedido, cf. , A Con-
fissão, cit. (nota 6), p. 464, nota 8.

41 A questão foi colocada por  nos seguintes termos: “resta inquirir se tal 
«confissão» (…) não passa dum simples termo para traduzir figurativamente (imagem) a ideia 
de se considerarem plenamente provados” os factos alegados pelo autor — cf. 

Noções Elementares de Processo Civil, 1979, Coimbra, Coimbra 
Editora, p. 162.

42 Sobre o efeito da revelia,  afirma tratar-se de uma “presunção irrefutá-
vel de confissão (…); estaremos, neste sentido, perante uma confissão ficta (ficta confessio), 
como soe dizer-se” — cf. Noções, cit. (nota 41), p. 162. 

 sustenta que nos encontramos perante uma presunção inilidível, embora 
sublinhe que “a lei faz tábua rasa dos motivos que possam ter levado à omissão da parte” 
— cf. , A Ação Declarativa, cit. (nota 5), pp. 88, nota 12, e 91, nota 19.
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factos desfavoráveis ao demandado — e que favorecem o demandante (art. 
352.º do CC) —, mas sim todos os factos articulados pelo autor (art. 567.º, 
n.º 1)43.

Em suma — não se discutindo a bondade da solução, nem a sua cons-
titucionalidade —, a lei, tutelando a celeridade e a economia processuais, 
elege como efeito da revelia o maior denominador comum, isto é, o efeito 
jurídico compatível com as diferentes explicações para a insatisfação do ónus 
de contestação e com o processo equitativo — ou seja, a solução que não 
exorbita, no referido efeito, qualquer das explicações, não sendo, pois, abso-
lutamente indiferente à verdade e à vontade real da parte —, sem que, com 
isso, esteja a presumir que o efeito adotado — a confissão dos factos — 
corresponde à exata vontade do demandado.

2.2. Aspetos do regime legal da admissão por falta de impugnação

Vendo-se na admissão uma declaração de vontade — para a produção 
de um efeito processual: o imediato ingresso na base sobre a qual assentará 
a decisão da questão de direito44 — e não uma declaração de ciência, não 
compreendendo qualquer posição sobre a verdade do facto, não pode ela ser 
considerada um fator probatório ( ), tomando-se este como 
uma manifestação com fins probatórios. Não pode, pois, ser alvo do aprovei-
tamento previsto no art. 421.º (valor extraprocessual das provas)45. O com-
portamento processual omissivo existe e, como facto que é, pode ser alegado 
e provado noutro processo — designadamente, para efetivar a responsabili-
dade civil contra um mandatário —; não pode é a sua demonstração valer, 
nestoutra ação, como confissão ou como meio de exclusão da controvérsia 
sobre o facto objeto da admissão. Também resulta deste entendimento — ser 
a admissão uma declaração de vontade — que a incapacidade de exercício 
é normalmente suprida pelo representante geral do incapaz que intervenha 
nessa qualidade (arts. 16.º e 574.º, n.º 4)46.

43 Sobre as diferenças de regime entre esta figura e a confissão, em sentido próprio, cf. a nota 
26.

44 Extraindo-se do articulado uma (declaração de) admissão por acordo, ele é, nesta parte, um 
ato processual constitutivo (em sentido estrito), já que o efeito pretendido — qual seja, sendo 
o facto não impugnado relevante (e disponível), a sua imediata inclusão na base factual que 
serve de fundamento ao julgamento de direito da causa — não carece de uma pronúncia 
jurisdicional que o declare. Sobre o conceito de ato processual constitutivo em sentido estrito, 
cf. , Acto e Processo — O Dogma da Irrelevância da Vontade na Inter-
pretação e nos Vícios do Acto Postulativo, 2003, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 208 a 210.

45 No mesmo sentido, embora com diferente fundamentação, cf. , Do 
Conceito, cit. (nota 17), pp. 553 a 555. Sobre o conceito de fator probatório, idem, pp. 265 
e 266.

46 Neste sentido, com diferente fundamentação, cf. Noções, 
cit. (nota 41), p. 143.
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Como já se avançou, a presunção legal importa uma tipificação da decla-
ração, ou seja, a fixação de um valor declarativo (a admissão) a um determi-
nado objeto de regulamentação (omissão de pronúncia impugnativa). Sendo 
a presunção inilidível, o significado declarativo fixado não pode ser afastado. 
Daqui decorre, necessariamente, que as simples divergências não intencionais 
entre a vontade real e a vontade declarada são irrelevantes47.

A admissão (por adesão) pode ser expressa48. É um comportamento com 
um valor diferente da mera admissão por falta de impugnação, como decorre 
do disposto nos arts. 46.º e 574.º, n.º 2, segunda parte. A admissão expressa 
não se confunde com a afirmação ou alegação concordante dos factos, embora 
os seus efeitos processuais sejam idênticos.

A admissão expressa também não se confunde com o acordo sobre os 
factos da causa por iniciativa conjunta das partes — ainda que estimulada 
pelo juiz. Não estando a admissibilidade deste acordo expressamente prevista 
na lei, certo é também que não está proibida. Esta possibilidade é diretamente 
caucionada pelo princípio dispositivo até à prolação da decisão de facto, com 
os limites gerais previstos na lei (art. 612.º)49. Não sendo uma declaração de 
ciência (conjunta), não está sujeita ao regime previsto no art. 356.º do CC. 
Poder-se-á aceitar aqui uma ultravigência das regras próprias dos articulados, 
até ao momento previsto no art. 591.º, n.º 1, al. c), quando a audiência seja 
convocada para este efeito (art. 591.º, n.º 2) e a parte seja pessoalmente 
notificada do despacho, caso em que o acordo subscrito pelo mandatário 
vinculará o mandante, ainda que a procuração apenas confira poderes gerais. 
Ultrapassada esta fase, será de aplicar, por identidade de razão, o regime 
previsto no art. 291.º, n.º 3, nos casos em que a procuração não confira 
poderes especiais bastantes (arts. 45.º, n.º 2, e 46.º) — pelo menos quando 
o acordo condiciona imediatamente a sorte da causa.

O ónus de impugnação vigora nos incidentes da instância, em geral, 
como resulta por interpretação extensiva do disposto no n.º 3 do art. 293.º. 
Nas questões incidentais desencadeadas pelo tribunal também deve ele ser 
afirmado — assim como o ónus de contestar (tomar posição) —, embora aqui 

47 Pelo que respeita às declarações presumidas, no domínio substantivo, P.  sustenta 
que, “ao que parece, o erro sobre o conteúdo da presunção não deve ser relevante, e, por-
tanto, uma falta de «consciência da declaração», resultante desse erro, não deverá igualmente 
ser considerada” — cf. , Declaração, cit. (nota 22), pp. 727, 755, 868 e 
869 (sobre as declarações fictas, no âmbito substantivo, cf. p. 720). Sobre a invalidação da 
confissão resultante da revelia, cf.  J.  e 

Manual, cit. (nota 12), pp. 345 e 346, bem como 
Noções, cit. (nota 41), pp. 162 a 164.

48 O que ocorre, por exemplo, quando a ré, uma sociedade seguradora, afirma desconhecer a 
dinâmica do acidente, mas aceitar expressamente a sua responsabilidade, apenas impugnando 
os danos. Em sentido não coincidente, embora à luz do CPC de 1961, cf. 

, A Confissão, cit. (nota 6), pp. 473 e 474.
49 Assim, fazendo embora apelo à realidade dos factos — e não apenas à sua consideração 

pelo tribunal — e considerando diferente limite temporal, cf. , Introdução, 
cit. (nota 20), p. 175, incluindo nota 57.
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incumba ao juiz, expressa e claramente, dirigir à parte uma interpelação para 
que se pronuncie, esclarecendo os efeitos do seu silêncio sobre algum dos 
pontos de facto relevantes para a decisão da questão (arts. 3.º, n.º 3, e 7.º, 
n.º 1)50.

A recusar-se a existência de um ónus de impugnação nas questões 
incidentais desencadeadas pelo tribunal — contra o que entendemos —, 
sempre será de aceitar a afirmação judicial da regra da experiência presente 
na presunção legal de admissão. Com a interpelação da parte para que se 
pronuncie sobre uma determinada realidade posta, sob pena de se conside-
rar que a aceita (como base da decisão da questão), vai implícita a enuncia-
ção da regra que o tribunal se propõe usar na decisão de facto, desenvolvendo 
uma presunção judicial. Operando esta presunção — decalcada da presunção 
legal de admissão por acordo no caso de não dedução da réplica, adiante 
analisada — por a parte se ter quedado silente, a impugnação da decisão e 
da presunção, independentemente da sua bondade (e procedência), configura-
-se como uma violação do dever de lealdade processual (arts. 7.º e 8.º). A 
existência de um ónus de contestar ou de impugnar nas questões incidentais 
desencadeadas pelo tribunal não se confunde com o dever de tomar posição 
ou com o dever de falar verdade que impendem sobre ambas as partes (arts. 
7.º, n.os 2 e 3, 452.º, n.º 1, 542.º, n.º 2, al. a), e 591.º, n.º 1, al. c))51.

3. ÓNUS DE IMPUGNAÇÃO A CARGO DO AUTOR

Na procura do fundamento do ónus de impugnação a cargo do autor 
começamos por considerar a situação em que a existência deste encargo é 
incontroversa: quando a dedução da réplica é admissível, por referência à 
matéria nova alegada pelo réu na sustentação do pedido reconvencional, ou 
na afirmação do seu direito nas ações de simples apreciação negativa. Aqui, 
o ónus existe nos dois casos configuráveis: não apresentação da réplica; não 
impugnação na réplica deduzida.

É diferente o entendimento de  sobre o âmbito de aplicação do 
n.º 1 do art. 587.º (primeiro caso), recuperando doutrina nascida sob o império 
do Código revogado52. Distinguindo o que a lei não distingue, sustenta o autor 
que, à falta de apresentação da réplica em resposta à reconvenção, devem ser 

50 Sobre a figura da admissão envolvendo afirmações do juiz, cf. , 
Do Conceito, cit. (nota 17), pp. 543, 548, nota 5, e 549, nota 6.

51 Notando que a mesma conduta pode representar a violação de um dever e a insatisfação 
de um ónus, cf. , Introdução, cit. (nota 20), p. 185. Sobre a diferente con-
cretização deste dever na lei nacional e na lei alemã (§ 138 da Zivilprozessordnung), cf. 

Direito, cit. (nota 12), pp. 210 e 211.
52 Cf. ,  e , Código de Processo 

Civil Anotado, Volume II, 2008 (citada a edição de 2001), Coimbra, Coimbra Editora, p. 338, 
e , Estudos, cit. (nota 5), p. 295. Já enfrentando o novo regime 
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reconhecidos os efeitos da revelia, e não os previstos para a insatisfação do ónus 
de impugnação53.

Importa aqui ter presente que o contexto sistemático no qual a norma se 
insere sofreu uma alteração significativa. Por um lado, na lei revogada, a réplica 
tinha como função principal a resposta às exceções. Na prática judiciária, este 
era também o seu fundamento mais frequente. Por outro lado, a norma homóloga 
(art. 505.º do CPC de 1961) abrangia formalmente outro caso (a tréplica) para 
além da réplica. Aceita-se, pois, que então se interpretasse restritivamente esta 
disposição, apartando-se do seu âmbito de previsão um caso secundário — na 
estrutura do enunciado do n.º 1 do art. 502.º do CPC de 1961 — e estatistica-
mente menos relevante.

Atualmente, o fim principal da réplica — quase único, já que as ações de 
simples apreciação negativa de processo comum são raras — é, precisamente, 
a resposta à reconvenção. Retirar este caso do âmbito de previsão do n.º 1 do 
art. 587.º representa uma injustificada interpretação ab-rogante da norma.

O que se disse a propósito do ónus de impugnação a cargo do réu vale, 
sem ressalvas, para a posição assumida pelo autor quando deduz réplica 
— segunda hipótese admitida pelo n.º 1 do art. 587.º —, nada mais havendo 
a acrescentar. Já não será assim quando omita este ato — primeiro caso 
previsto no n.º 1 do art. 587.º. Quando o autor não contesta o pedido recon-
vencional, queda-se silente.

O silêncio vale como declaração de vontade — o que corresponde a 
dizer que desempenha a mesma função; não que se presume ou ficciona a 
existência da declaração —, designadamente, quando esse valor lhe seja 
atribuído por lei (arts. 218.º e 295.º do CC). Trata-se de um “silêncio qualifi-
cado”, na expressão de P. 54. É este o expediente técnico-legis-
lativo adotado no n.º 1 do art. 587.º (primeiro caso).

A adoção desta solução legal no contexto que nos ocupa deve respeitar 
o princípio da proporcionalidade e ser especialmente fundada, sob pena de 
violação do processo equitativo (art. 20.º, n.º 4, da CRP) — conforme decorre 
do que se expôs no ponto 1.1.3. Sendo a réplica admissível, estes pressu-
postos mostram-se satisfeitos. Neste caso, a falta de apresentação do articu-
lado de resposta não é equivalente à revelia do réu. O contexto processual 
é absolutamente distinto: o autor já teve uma intervenção formal no processo, 
tendo apresentado um articulado. O seu ulterior “silêncio circunstanciado” pode 
ser tido por significante. E deve sê-lo, pois surge na sequência de uma inter-
pelação para a afirmação da controvérsia (arts. 220.º, n.º 2, 575.º, 584.º e 
585.º) — colocando a lei à disposição do autor um articulado especialmente 

legal, veja-se a qualificada posição atual de  e , Código, 
cit. (nota 3), p. 611, expressa na última frase da terceira nota.

53 Cf. , Notas ao Código de Processo Civil, 2014, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 361-362.
54 Cf. , Declaração, cit. (nota 22), p. 651.
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destinado a esse fim —, contextualizada pela relação processual preexistente 
e, obviamente, pela norma que descreve os efeitos da ausência de oposição 
(como imposto pelo art. 218.º do CC)55. Pode, pois, afirmar-se que, sendo a 
réplica admissível, a vontade (presumida) de recusa da controvérsia acompa-
nha sempre univocamente o silêncio do autor quando este atue de boa-fé e 
com a diligência processual exigível — como decorre do princípio da autor-
responsabilidade das partes.

Na admissão (tácita) pelo réu, a vontade de acordo é presumida a par-
tir de um comportamento concludente; na admissão (tácita) pelo autor, quando 
não apresenta uma réplica, a mesma vontade é extraída do silêncio. No 
primeiro caso, a declaração (de vontade) é presumida; no segundo, a decla-
ração é inexistente, sendo substituída pelo silêncio como meio válido de 
veiculação da vontade.

Contrariamente ao que ocorre na revelia do réu — em que, a presumir-
-se uma inequívoca declaração, contra o que entendemos resultar da lei, só 
poderá ser de ciência sobre a verdade (confissão dos factos) —, o silêncio é 
aqui o meio para veicular uma vontade efetiva na construção da base factual 
incontroversa sobre a qual o tribunal deverá assentar o julgamento de direito. 
Prescinde-se da declaração (tácita) enquanto meio, mas não da vontade (de 
acordo). A declaração não é presumida, mas a vontade já o é, com base no 
“silêncio eloquente” e no contexto processual em que ocorre.

Em momento anterior desta exposição sublinhámos que a lei processual 
valoriza o acordo sobre a definição processual da relação material controver-
tida — enquanto meio de obtenção de maiores celeridade e economia pro-
cessuais, com vista à justa composição do litígio —, pelo que, sempre que o 
topa, sinaliza-o. Assim se explica que aproveite para o processo o acordo que 
se pode extrair do silêncio do autor. Embora usando o legislador de expe-
dientes técnico-legislativos não homogéneos, o instituto do ónus de impugna-
ção, quer quando se dirige ao réu, quer quando se dirige ao autor, serve os 
mesmos interesses e princípios.

4. IMPUGNAÇÃO DOS FACTOS QUANDO NÃO É ADMISSÍVEL RÉPLICA

Ao longo deste texto fomos expondo as premissas que nos permitem 
agora enfrentar o problema inicialmente identificado — a existência, ou não, 
de um ónus de impugnação, no caso de inadmissibilidade de dedução da 
réplica, a cargo do autor. Serão elas convocadas quando considerarmos os 
elementos hermenêuticos de índole lógica. Antes, porém, olharemos para 
a  letra da lei como ponto de partida e como limite da atividade interpretativa 
(art. 9.º, n.º 2, do CC).

55 Presunções com uma tessitura próxima podem ser encontradas na lei substantiva, quer 
referindo-se à vontade declarativa negocial — v.g., art. 923.º, n.º 2, do CC —, quer respeitando 
à vontade declarativa de ciência — v.g., art. 1805.º, n.º 2, do CC.
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4.1. Análise do texto legal

A atribuição de um efeito (necessário) ao silêncio não pode deixar de 
resultar de uma interpelação formal da lei — através das previsões expressas 
e claras de um articulado de resposta e de um ónus de impugnação — ou 
do tribunal — quer em audiência, quer por escrito —, com justificação bastante. 
Sendo patente a inexistência de um articulado de resposta no caso de inad-
missibilidade da réplica, resta-nos verificar se o enunciado normativo descreve, 
expressa e perfeitamente, a oneração do autor com a impugnação de factos.

O texto legal consente duas leituras: a falta de apresentação da réplica 
ou, sendo esta apresentada, a falta de impugnação dos novos factos alegados 
pelo réu têm por efeito a admissão destes; a falta de apresentação da réplica 
ou, não sendo esta admissível, a falta de impugnação dos novos factos ale-
gados pelo réu têm por efeito a admissão destes. Na eleição do sentido com 
maior apoio na letra da lei, é útil antecipar a consideração de um elemento 
histórico, confrontando o enunciado legal atual com o homólogo vertido no 
art. 505.º do Código revogado (“Posição da parte quanto aos factos articula-
dos pela parte contrária”) — “A falta de algum dos articulados de que trata a 
presente secção ou a falta de impugnação, em qualquer deles, dos novos 
factos alegados pela parte contrária no articulado anterior tem o efeito previsto 
no artigo 490.º”.

Com o fim de um dos dois articulados previstos no capítulo em que se 
insere o artigo analisado, a tréplica, a referência aos articulados nele tratados 
é substituída pela menção ao articulado único, a réplica. Encontrando-se 
desatualizado, o segmento “em qualquer deles” foi, consequentemente, elimi-
nado. No entanto, em sua substituição, não foi adotada uma formulação 
adaptada à nova realidade — por exemplo, inserindo-se após a conjunção 
coordenativa alternativa ou, entre vírgulas, o segmento “sendo esta apresen-
tada”. Ter-se-á entendido, admitimos nós, ser desnecessário ou inconveniente 
adaptar nesta parte o texto legal à previsão, neste capítulo, de um único 
articulado — procurando dotar o enunciado de simplicidade e elegância formal.

Em ordem a demonstrar o cabimento da primeira leitura admitida, conside-
remos o seguinte enunciado: a falta de apresentação da contestação ou a falta 
de impugnação dos factos alegados pelo autor têm por efeito a sua admissão. 
Qualquer jurista aceitaria como plausível esta leitura: a falta de apresentação da 
contestação ou, sendo esta apresentada, a falta de impugnação... Reconhecemos 
que a situação jurídica pressuposta na norma agora imaginada e a que envolve 
a norma que analisamos (art. 587.º, n.º 1) são diferentes, pelo que as leituras 
também o podem ser. No entanto, deste confronto resulta que a leitura que pro-
pomos para esta última norma é, desde logo, plausível, podendo ser a pretendida 
pelo legislador56.

56 Neste sentido, cf. o Ac. do TRC de 22-09-2015 (51011/14.7YIPRT.C1).
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Já contra a segunda interpretação atrás considerada — a falta de apre-
sentação da réplica ou, não sendo esta admissível, a falta de impugnação 
dos novos factos… — se poderá dizer que abre uma lacuna na lei. Dela 
resulta que, considerando o emprego da conjunção coordenativa alternativa 
ou, bastaria ao autor apresentar réplica para que novos factos alegados pelo 
réu se tivessem por impugnados, ainda que a impugnação não tivesse sido 
efetivamente feita nos artigos deste terceiro articulado. Contra esta conclusão, 
não vale dizer que o enunciado deve ser lido deste modo: a falta de apre-
sentação da réplica ou, em qualquer caso, a falta de impugnação dos novos 
factos alegados pelo réu têm o efeito de admissão por acordo. É que, se 
fosse intenção do legislador assim dispor, bastar-lhe-ia, simples e sintetica-
mente, estabelecer: A falta de impugnação dos novos factos alegados pelo 
réu tem o efeito de admissão por acordo — dispensando-se a referência à 
réplica.

Resulta do exposto que, como já foi adiantado, o texto legal consente 
duas leituras. No entanto, a adoção da segunda enfrenta obstáculos que a 
primeira evita com facilidade. Não sendo decisivo, o elemento literal dá maior 
amparo à interpretação de acordo com a qual o autor, por regra, não se 
encontra onerado com a impugnação dos factos novos alegados pelo réu nos 
casos em que a réplica não é admissível.

4.2. Objetivo da norma

Na fixação do sentido decisivo a atribuir ao texto legal é essencial conhe-
cer a razão de ser da norma, isto é, no caso que nos ocupa, não só o inte-
resse por ela tutelado, como também o fundamento que cauciona a imposição 
de um ónus processual — mais precisamente, do ónus de impugnação a 
cargo do autor, a operar quando este não apresenta réplica. O fundamento 
e o interesse presentes já foram acima desenvolvidos.

O legislador presume, desde logo, porque pode presumir — pois o juízo 
indutivo que permite a construção da premissa maior é válido. Podemos ter 
por assente que, se puder operar a presunção nos casos em que não é 
admissível réplica, assim o fará — melhor, assim o terá feito, na norma con-
tida no n.º 1 do art. 587.º —, promovendo a celeridade e a economia proces-
suais. Resta-nos, pois, apurar se o processo indutivo é aqui válido (funda-
mento) e se a posição do autor proporcionará com frequência ganhos de 
economia processual (interesse), a justificarem a previsão de mecanismos 
processuais dela reveladores.

4.2.1. O fundamento da presunção

Os factos alegados pelo réu não impugnados pelo autor que estejam em 
oposição com a petição considerada no seu conjunto não se consideram 
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admitidos por acordo (arts. 574.º, n.º 2, e 587.º, n.º 1). Ora, os factos que 
sustentam as exceções materiais — sendo a dedução destas um meio pro-
cessual defensivo — estão sempre em oposição com a petição (pretensão) 
considerada no seu conjunto, pois este conjunto, para além da exposição dos 
factos essenciais que constituem a causa de pedir, compreende a formulação 
do pedido e o nexo de concludência (entre a causa de pedir e o pedido). Se 
não estivessem, não teriam efeito defensivo útil.

Poder-se-á dizer, com inegável propriedade, que, no preenchimento da 
ressalva ao ónus de impugnação citada — oposição com a pretensão consi-
derada no seu conjunto —, o que releva é a verdade factual alegada, impondo-
-se o ónus quanto à matéria alegada pelo réu compatível com a verdade 
factual posta pelo autor — ainda que esteja em oposição com a pretensão 
do autor considerada no seu conjunto57. No entanto, não é nossa intenção 
provar que esta ressalva é de verificação necessária nos casos de contesta-
ção meramente defensiva. O nosso propósito é, antes, demonstrar que a 
afirmação que serve de fundamento ao ónus — a vontade de recusa da 
controvérsia acompanha sempre o silêncio do autor — é, esta sim, facilmente 
rebatível quando a réplica é inadmissível. Colidindo a defesa do réu com a 
sua pretensão, que mantém, não se vê como se pode extrair do silêncio do 
autor uma presunção de admissão. Não é possível, com base num processo 
indutivo, construir uma regra válida com este sentido (premissa maior). Inexiste 
aqui fundamento material para a consagração legal de um imperativo jurídico 
de impugnação a título de ónus.

Em abono desta conclusão podemos ainda sublinhar que, perante a 
inexistência de um articulado destinado à resposta, não se sentirá o autor 
interpelado pela lei para responder — sendo para o efeito irrelevante que, 
nos termos gerais, goze do direito de contraditório (art. 3.º, n.os 3 e 4). O autor 
não tomará a falta de uma intervenção processual sua, destinada à tardia 
impugnação de factos — porque fora da fase apropriada dos articulados e já 
depois de apresentados os meios de prova —, não desejada pela lei na etapa 
processual que lhe seria natural — porque não prevista, e porque assim resulta 
da sucessão de leis —, improvisada no início de uma qualquer audiência — 
porque para ela não dispõe de uma forma própria —, instrumentalizando uma 
forma processual geral destinada ao exercício de um direito (de contraditório), 
como revelando qualquer aceitação da factualidade que o réu apresenta para 
se opor à sua pretensão. Se, nestas condições, por regra, o autor não retirará 
razoavelmente do seu calar qualquer consentimento, não poderá a lei presu-
mir que é de sua vontade consentir.

Resulta do exposto que, nos casos em que não é admissível réplica 
— os casos de contestação meramente defensiva —, o silogismo do qual 
decorre a presunção de admissão, isto é, que fundamenta a estatuição deste 

57 Assim se tomando o diferente enunciado contido n.º 3 do art. 732.º como subsídio 
interpretativo.
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efeito, não é válido. Tanto basta para que, na falta de um articulado de res-
posta à contestação, inexista ónus de impugnação a cargo do autor58. Mas 
devemos ir mais além e reconhecer que é a própria tutela do interesse servido 
pelo instituto, a obtenção de ganhos de economia processual, que não justi-
fica aqui a sua consagração.

4.2.2. Tutela dos interesses presentes

A evolução do regime da réplica, no que aos pressupostos da sua admis-
sibilidade diz respeito, sugere fortemente que o legislador não vê hoje vanta-
gem no conhecimento da posição do autor, na generalidade dos casos, sobre 
a matéria de exceção invocada pelo réu. Compreende-se que assim seja. 
Quando a probabilidade de existir uma vontade de admissão por acordo é 
significativa, a forma processual é densificada, de modo a compreender os 
mecanismos necessários à revelação dessa vontade, ainda que com algum 
sacrifício imediato da simplificação processual e da celeridade processual, 
com a previsão, designadamente, de um articulado ou de uma pronúncia oral 
— pronúncia esta que não deixará de tornar a audiência na qual se produza 
mais demorada e complexa. O aumento do peso do rito processual é com-
pensado com a ulterior economia de atos processuais.

Diferentemente, nos casos em que seja remota a possibilidade de a 
vontade das partes ser concordante — como ocorre quando estas já se 
acantonaram em extremidades opostas da contenda —, não levando o conhe-
cimento da vontade atual do litigante, por via de regra, à obtenção de ganhos 
gerais significativos de economia processual, a complexificação do rito pro-
cessual típico — com a introdução de um “articulado oral” no início de uma 
audiência, por exemplo — não só não tutela a economia processual, como, 
para este fim, tenderá a ser contraproducente. Os interesses que podem, ou 
não, justificar a previsão de formas processuais que alberguem um ónus de 
impugnação deverão, então, ser protegidos com recurso a mecanismos pro-
cessuais casuísticos, mais plásticos e afeiçoados ao caso concreto.

O processo ordinário já não é o paradigma do rito processual. Não existe 
hoje uma descrição completa do processo-tipo — como nos deu 

 —, cabendo depois ao juiz retirar o desnecessário — num terreno 
minado com o regime das nulidades processuais. Atualmente temos um pro-
cesso simples, com dois articulados e duas audiências. Cabe agora ao juiz, 
em diálogo com as partes, enriquecer o processo concreto com as formas 
adicionais necessárias.

58 No âmbito de diferente lei adjetiva, mas com o mesmo fundamento dogmático, cf. os Acs. 
do TRC de 02-02-2010 (444180/08.1YIPRT.C1) e de 23-10-2012 (29063/11.1YIPRT.C1), bem 
como do TRL de 13-02-2014 (93737/12.9YIPRT.L1-2) e de 26-03-2015 (152847-12.2YIPRT.
L1-8).
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Não é legítimo sustentar que, com a redução do número de formas, o 
legislador afirmou a absoluta inutilidade daquelas que suprimiu. Apenas se 
poderá dizer que reconheceu que não são elas invariavelmente úteis ou 
necessárias. Deve, pois, admitir-se que o legislador não desmerece a réplica 
com função de resposta às exceções deduzidas pelo réu; apenas pretende 
que esta função seja satisfeita somente quando a resposta seja útil ou neces-
sária, e pela via mais adequada — que pode ser, ou não, a da criação judicial 
de um terceiro articulado.

Com algum exagero, reconhecemos59, podemos mesmo dizer que da lei 
nada se extrai contra a criação judicial de um terceiro articulado, sempre que 
o réu se defende por exceção. Esta solução tem a vantagem, sobre a admis-
sibilidade da réplica com este fim, de obrigar o julgador a analisar o litígio 
logo após a dedução da contestação, melhor gerindo o processo, permitindo-
-lhe, por exemplo, limitar o objeto do terceiro articulado à resposta a uma 
exceção, relativamente à qual se mostra útil definir a posição do autor — 
mantendo-se controvertida a restante matéria alegada pelo réu —, comba-
tendo-se a prolixidade e a massificação dos autos, evitando-se até a equivo-
cada dedução da réplica em resposta a meras impugnações motivadas.

A título de exemplo, quer nos casos de superveniência da relevância do 
facto novo — v.g., uma manifestação de vontade: arts. 303.º e 333.º, n.º 2, 
do CC —, quer quando os factos novos (tidos por impugnados) assumem 
especial relevância, a lei processual atual, propositadamente mais dúctil, 
oferece várias soluções, de que o juiz deve lançar mão para definir ou escla-
recer os termos da controvérsia efetiva, bem como para garantir o respeito 
pelo processo equitativo — vejam-se as ferramentas processuais predispostas 
nos arts. 6.º, n.º 1, 7.º, n.º 2, 452.º, n.º 1, 547.º, 590.º, n.º 4, 591.º, n.º 1, al. 
c), e 593.º, n.º 3. A gestão processual não é uma “coutada privada” do juiz, 
consagrando algumas destas ferramentas direitos processuais subjetivos de 
natureza potestativa (art. 593.º, n.º 3), podendo outras ser utilizadas a reque-
rimento fundado da parte — como a introdução na forma concreta de um 
novo articulado.

4.3. Topografia sistemática

A disposição legal analisada está inserida no capítulo dedicado à réplica, 
e no título que dispõe sobre a forma e o conteúdo dos articulados. Esta 
inserção conduz-nos à conclusão de que a norma diz respeito à regulação 
da atividade das partes nesta fase. Algumas das disposições que integram o 
mesmo título do Código reforçam esta conclusão; outras há que parecem 
contrariá-la. É à análise destas normas que dedicaremos as próximas linhas.

59 Pelos motivos apontados por , «A caminho da sentença, facto a facto, 
no novo processo civil», in  (coor.), II Colóquio de Processo Civil de Santo 
Tirso, Coimbra, Almedina, 2016, p. 130.
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4.3.1. Coerência intrínseca do regime processual

A lei não valoriza especialmente a pronúncia do demandante perante a 
mera defesa do demandado — não ao ponto de a acomodar no rito proces-
sual padrão — nem desmerece o seu silêncio. A demonstração desta afirma-
ção está no facto de nenhuma disposição legal onerar o reconvinte com a 
impugnação dos novos factos alegados pelo reconvindo na contestação à 
reconvenção (réplica), designadamente, no momento previsto no art. 3.º, n.º 
4 — sendo claro que o art. 587.º apenas diz respeito à posição do autor 
quanto aos factos articulados pelo réu, como transparece da sua epígrafe. 
Estamos perante um contraste estridente de regimes, para quem entenda que 
sobre o autor incide, em circunstâncias equivalentes, um ónus de impugna-
ção60.

A sua demonstração resulta ainda da circunstância de o legislador ter 
eliminado a resposta às exceções como um dos fins autónomos justificativos 
da dedução da réplica (resposta à contestação), opção legislativa que seria 
absolutamente insólita, se valorizasse e pretendesse estimular, em geral, a 
resposta do demandante à matéria nova meramente defensiva trazida pelo 
demandado — afigura-se-nos ser esta asserção apodítica. A intenção do 
legislador — promovendo a simplificação e a celeridade processuais —, pre-
sente na eliminação da tréplica e na limitação da função da réplica, é clara. 
Seria absurdo sustentar que foi seu propósito tornar a audiência prévia e a 
audiência final mais complexas — o que até inviabilizaria a sua programação 
—, comportando uma fase inicial na prática necessária, de resposta à con-
testação, nos referidos casos em que a réplica não é admissível.

Interpretar o enunciado do n.º 1 do art. 587.º no sentido de compreender 
ainda um ónus do autor de impugnar os novos factos aduzidos pelo réu no 
seu articulado meramente defensivo significa afirmar que a lei consagra uma 
solução incoerente (art. 9.º, n.º 3) e violadora do princípio da igualdade, em 
afronta ao processo equitativo — art. 20.º, n.º 4, da CRP. Aliás, uma outra 
incoerência, esta latente, também resultará de tal interpretação.

No atual processo comum declarativo vale a regra de acordo com a qual 
a prova deve ser oferecida com a alegação do facto que visa demostrar, ou 
com a impugnação do facto negado (v.g., arts. 293.º, n.º 1, 445.º, n.º 1, 449.º, 
n.º 1, 552.º, n.º 2, primeira parte, 572.º, al. d), e 588.º, n.º 5). Ora, quando o 

60 Exige a tutela do direito a um processo equitativo que o autor e o reconvinte estejam sujei-
tos a ónus idênticos — perante a matéria meramente defensiva alegada pela contraparte —, 
sempre que a sua posição no processo não seja substancialmente diferente — cf. 

 em anotação ao art. 20.º da CRP, in  e , Constitui-
ção Portuguesa Anotada, Tomo I, 2005, Coimbra, Coimbra Editora, p. 193. Não nos parecem 
procedentes os argumentos aduzidos por  contra a posição que adotamos, 
fundados numa afirmada violação do princípio constitucional da igualdade (art. 13.º da CRP) 
— cf., acima, a nota n.º 4. Tratamento desigual existiria, sim, se o autor fosse onerado com 
a impugnação dos factos novos alegados pelo réu quando este não está onerado com a 
impugnação dos factos novos alegados pelo autor na réplica.
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réu se defende alegando factos novos, é especialmente concedida ao autor 
uma oportunidade para apresentar contraprova (art. 346.º do CC). É o que 
se prevê no art. 552.º, n.º 2, segunda parte. Esta faculdade tem cabimento 
num sistema no qual, por não estar o autor onerado com a impugnação dos 
novos factos alegados pelo réu numa simples defesa, não se prevê a exis-
tência de um articulado de resposta à contestação meramente defensiva.

Quem sustente existir tal ónus encontrará alguma dificuldade em explicar 
o regime contido na segunda parte do n.º 2 do art. 552.º. Atuando de boa-fé, 
o autor só apresentará contraprova se admitir como falsa a nova factualidade 
alegada pelo réu. Ora, este regime — a aceitar-se que o referido ónus existe 
—, não só quebra a regra da contemporaneidade entre a alegação (impug-
nação) e o oferecimento da prova (contraprova), como inverte a sequência 
lógica e cronológica dos fatores: primeiro oferece-se a contraprova; mais tarde 
satisfaz-se o (putativo) ónus de impugnação.

4.3.2. Ónus de especificação das exceções em separado

A inexistência de um ónus de impugnação a cargo do autor quando a 
réplica não é admissível parece ser contrariada pela norma contida na al. c) 
do art. 572.º: o réu deve especificar as exceções separadamente, sob pena 
de os respetivos factos não se considerarem admitidos por acordo por falta 
de impugnação.

Na falta de melhor justificação, esta disposição poderia ser explicada 
com um esquecimento do legislador, não tendo adaptado o enunciado legal61 
ao fim da réplica. Este desacerto pode, aliás, estar na origem da norma 
enunciada no n.º 2 do art. 587.º, na remissão que também opera para a 
cominação prevista na al. c) do art. 572.º. A lei não prevê qualquer ónus de 
impugnação da matéria contida na réplica por parte do reconvinte, pelo que 
não tem sentido dizer-se que tal (inexistente) ónus não opera quando o autor 
não tiver satisfeito o seu ónus de especificar separadamente as exceções que 
opuser à reconvenção. Uma melhor explicação pode, no entanto, ser apre-
sentada.

Se o propósito de simplificação processual justifica que a possibilidade 
de dedução da réplica seja limitada, a tutela da economia processual justifica 
que, quando haja lugar a este terceiro articulado — enquanto interpelação 
legal para a apresentação de uma resposta —, o autor nele deva concentrar 
a sua posição sobre toda a matéria da contestação, evitando-se a controvér-
sia (e a instrução) sobre os factos não impugnados. Por assim ser, à questão 

61 O texto preparatório surge na Proposta de dezembro de 2010, apresentada pela “Comissão 
encarregada de formular propostas de alteração ao Código de Processo Civil”, nomeada 
através do Despacho n.º 64/2010, de 18 de dezembro de 2009, do Ministro da Justiça, Alberto 
Martins, presidida pelo Secretário de Estado da Justiça, João Correia (Diário da República, 
2.ª série, de 5 de janeiro de 2010.
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de saber se o autor pode aproveitar a réplica, quando esta seja admissível, 
para, extravasando o conteúdo típico previsto no art. 584.º, se pronunciar 
sobre a matéria da exceção oposta pelo réu, há que responder deve. É 
sobretudo a estes casos, mas não apenas, que se dirige a norma contida no 
art. 572.º, al. c).

O autor encontra-se onerado com a impugnação dos factos novos ale-
gados pelo réu também perante a criação judicial de um terceiro articulado 
(arts. 6.º, n.º 1, e 547.º)62. Neste caso, não estamos perante um mero convite 
dirigido à parte. Por força da decisão do tribunal, o processo passa efetiva-
mente a integrar um terceiro articulado, devendo o juiz alertar o autor para a 
sua oneração com a impugnação dos factos novos aduzidos pela contraparte 
— podendo, no entanto, limitar o objeto deste articulado e, com isso, a fac-
tualidade relativamente à qual impende um ónus de impugnação sobre o autor 
(art. 7.º, n.os 2 e 3)63. O ónus de impugnação existe aqui, ainda que o réu 
não tenha satisfeito o ónus de especificação das exceções em separado (art. 
572.º, al. c)), devendo o tribunal discriminar a matéria sobre a qual pretende 
a pronúncia do autor.

Finalmente, pelas razões acabadas de expor, e sendo satisfeitos requi-
sitos paralelos, afigura-se-nos que a oneração do autor com a impugnação 
dos factos novos alegados pelo réu também existe quando a audiência prévia 
é convocada com a finalidade prevista na al. c) do n.º 1 do art. 591.º, sempre 
que o tribunal expressamente o afirme às partes (anuncie previamente).

4.4. O processo legislativo

No contexto da reforma da lei processual civil, a limitação da admissibi-
lidade da réplica (não contemplando a resposta às exceções) e a abolição da 
tréplica apenas são pela primeira vez admitidas no âmbito da discussão 
parlamentar sobre a proposta de lei governamental. Neste contexto, a única 
entidade ouvida que sustentou, espontânea e consistentemente, a limitação 
do número de articulados a dois, por regra, foi a Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, apresentando o seu estudo Justiça Económica em Portugal64. Se 
procurarmos nesta fonte a resposta para o problema que nos ocupa, encon-
trá-la-emos. No âmbito da audição parlamentar de 29 de janeiro de 2013, 

, cocoordenadora deste projeto, defendeu o fim do 

62 Sobre esta possibilidade, cf.  e , Primeiras Notas, 
cit. (nota 3), pp. 502 e 503.

63 Sobre esta advertência, veja-se a regra 11.4 dos Principles of Transnational Civil Procedure 
(ALI/UNIDROIT): “A party’s unjustified failure to make a timely response to an opposing party’s 
contention may be taken by the court, after warning the party, as a sufficient basis for 
considering that contention to be admitted or accepted”.

64 Cf.  (et al.), Justiça económica em Portugal — Síntese e Propostas, 
2012, FFMS e ACL—CCIP, p. 39, disponível na página da Assembleia da República dedicada 
ao processo de aprovação do novo Código, em parlamento.pt.
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ónus de impugnação65, assim revelando o conteúdo do trabalho apresentado, 
no qual se dá nota de que “um efeito tão amplo da ausência de impugnação 
não é localizável noutros ordenamentos jurídicos”66.

Se não é seguro que a inspiração para a alteração da fase dos articu-
lados se encontre no mencionado estudo ou que, encontrando-se, se possa 
afirmar que o legislador o acompanhou na falta de entusiasmo sobre os 
méritos do ónus de impugnação67, não menos certo é que em nenhum dos 
registos dos trabalhos parlamentares se encontra uma proposta no sentido 
de se expandir o ónus de impugnação para além da fase dos articulados. Tal 
expansão casa mal com uma reforma processual civil que pretende ultrapas-
sar um sistema processual (preexistente) “burocratizado e tabelar, distante da 
justiça e da verdade material”68.

A oneração do autor com a impugnação dos novos factos alegados pelo 
réu, nos casos em que a réplica não é admissível, não representaria uma 
mera manutenção do status quo em matéria de ónus de impugnação; signi-
ficaria, sim, a expansão deste ónus para além da fase dos articulados — fase 

65 Cf. a exposição de  perante a da Comissão de Assuntos Consti-
tucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, na data referida, aos 
35min 42s e aos 41min e 10s, disponível em parlamento.pt. No citado estudo copatrocinado 
por esta fundação, pode ler-se: “Propugna-se, pois, a revogação do ónus de impugnação 
que, mais uma vez, traz complexidade processual desnecessária. (…) O que está confessado 
está provado, o que não está confessado é controvertido” —  (et 
al.), Justiça, cit. (nota 64), pp. 40 e 41; sublinhado nosso.

66 Esta afirmação tem adesão à realidade, pelo que respeita, em especial, aos mais recentes 
códigos de Processo Civil (ou recentemente reformados) dos ordenamentos que nos são 
próximos, quer dos que acolhem o regime da ficta confessio, quer dos que, tradicionalmente, 
consagram uma forma de ficta litis contestatio — cf. os arts. 405.º, n.º 2, segunda parte, e 
407.º, n.º 2, da Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Espanha), os arts. 167.º, 
183.º e 291.º e segs. do Codice di Procedura Civile (Itália), os arts. 72.º, 74.º, 123.º e 472.º 
do Code de Procédure Civile (França), os §§ 138, 276 (3) e 331 e segs. da Zivilprozessordnung 
(Alemanha), os arts. 341.º, 344.º, 345.º, inciso 4, 348.º, 349.º, 350.º, 351.º do Código de 
Processo Civil (Brasil), os arts. 147.º, 223.º, 224.º e 234.º do Code de Procédure Civile (Suíça) 
e os §§ 9-3 e 16-10 da Tvisteloven (Noruega). A mesma realidade — inexistência de um forte 
ónus de impugnação, que abranja necessária e invariavelmente o próprio autor, ainda que 
não disponha de um articulado normal destinado à resposta — é verificável nos sistemas 
jurídicos da common law — cf. a Regra 8(b)(6) (effect of failing to deny) das Federal Rules 
of Civil Procedure, bem como a Regra 16.7(1) (Reply to defence) das britânicas Civil Procedure 
Rules.

67 O deputado Carlos Peixoto (PSD) interpelou  nos seguintes termos: 
“[a]quilo que era importante (…) era tentarmos estabelecer aqui uma fórmula de fazermos 
um casamento feliz entre aquilo que é a proposta da Fundação (…) com a preparação desta 
nova proposta do Código de Processo Civil” — cf. a audição citada (nota 65), às 1h, 11min 
e 38s. Dias mais tarde, em 6 de fevereiro de 2013, em nova auscultação da pela Primeira 
Comissão, a questão foi colocada por Carlos Peixoto nestes termos ao jurista então ouvido: 
“como é que (…) vê uma eventual possibilidade de se acabarem com os articulados da réplica 
e da tréplica, nos casos, naturalmente, em que não há reconvenção? Ou seja, a ação termi-
naria apenas com estes dois articulados. Depois, passar-se-ia à audiência prévia. E aí o juiz, 
com a oralidade que o código impõe que presida essa audiência, possa dirimir todas as 
questões” — cf. a audição da Comissão de Assuntos Constitucionais desta data, aos 45min 
30s. Não é feita qualquer menção a uma intervenção oral do autor no início da audiência, 
necessária à impugnação dos factos alegados pelo réu.

68  (et al.), Justiça, cit. (nota 64), pp. 40 e 41.
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durante a qual os termos da controvérsia devem ficar, tendencialmente, defi-
nidos69. No entanto, contrariamente ao que seria de esperar — sendo desejada 
tal alteração —, as intervenções ocorridas no contexto dos trabalhos prepa-
ratórios não contemplam qualquer referência a uma transferência do ónus de 
impugnação para a etapa subsequente, seja esta a audiência prévia, seja a 
audiência final.

Esta constatação reforça a ideia de que, com a alteração do enunciado 
legal, não foi intenção do legislador histórico onerar o autor com a impugna-
ção dos factos alegados pelo réu fora da fase dos articulados — consagrando 
a ultravigência deste ónus —, mas tão-só a mera adaptação do texto legal 
ao fim da tréplica.

4.5. Conclusão

Porque se pode afirmar que a vontade de recusa da controvérsia acom-
panha sempre o silêncio do autor, quando este surge na sequência de uma 
interpelação para a contradição — contextualizado pela relação processual 
preexistente e pela norma que descreve os efeitos da ausência de oposição 
(imposta pelo art. 218.º do CC) —, a lei assim o reconhece e estabelece, 
promovendo a celeridade e economia processuais. No entanto, estas circuns-
tâncias não se verificam quando a réplica não é admissível. Neste caso, e 
na falta de uma intervenção judicial de adequação formal, a factualidade 
excecionada pelo réu tem-se sempre por controvertida.

Seguramente que o autor pode responder à matéria de exceção na 
audiência prévia ou, não havendo lugar a ela, no início da audiência final (art. 
3.º, n.º 4). No entanto, a norma contida no n.º 4 do art. 3.º — que insere o 
contraditório no Código como indelével marca-d’água — nada tem a ver com 
os interesses presentes na imposição do ónus de impugnação. Não é acei-
tável extrair tal imposição do n.º 1 do art. 587.º, em singelo ou acompanhado 
da norma prevista no n.º 4 do art. 3.º.

69 Tome-se como exemplo da abordagem do problema na vigência do CPC de 1961 a posição 
de : “o que, sob este aspecto, se afirma quanto ao réu, perante os factos 
alegados na petição inicial, aplica-se de igual modo, por uma questão de coerência e de 
justiça relativa, ao próprio autor, no que respeita aos factos alegados pelo réu na contestação, 
se houver réplica” — cf.  J.  e 
Manual, cit. (nota 12), p. 315; sublinhado final nosso. Sobre o CPC de 1961, escreveu 

 que “em qualquer forma de processo constitui regra que da não impugnação (…) 
de um facto no articulado seguinte àquele em que foi alegado resulta ter-se esse facto por 
assente” — , A Confissão, cit. (nota 6), pp. 466-467; sublinhado nosso.


