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NOTA DA AUTORA

O presente texto corresponde, com algumas alterações e actualizações não muito 
relevantes, à tese de doutoramento que apresentei, com o mesmo título, na Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa em Dezembro de 2010.

A tese foi realizada sob a orientação do Senhor Professor Doutor Miguel Tei-
xeira de Sousa, a quem agradeço o apoio, a confiança e a disponibilidade, que 
foram decisivos para a finalização da tarefa que me impus.

A discussão da tese teria lugar em Janeiro de 2012, perante um júri constituído 
pelos Senhores Professores Doutores Pedro Romano Martinez (Presidente), José 
Lebre de Freitas, João Paulo Remédio Marques, Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel 
Teixeira de Sousa, Luís Menezes Leitão, Pedro Pais de Vasconcelos e Paula Costa 
e Silva: a todos os membros do júri agradeço a presença, que tanto me honrou; 
aos Senhores Professores Doutores José Lebre de Freitas e Paula Costa e Silva, 
em especial, agradeço o encargo da arguição da tese.

Não encetei, para o efeito da presente publicação, nova pesquisa bibliográ-
fica e jurisprudencial, até porque o Código de Processo Civil entretanto sur-
gido (em 2013) manteve a disposição fundamental sobre a modificação do caso 
julgado material por alteração das circunstâncias (hoje contida no artigo 619º,  
nº 2, deste Código).

Assim, se o leitor confrontar o texto ora publicado com o texto original da 
referida tese, verificará que apenas tive a preocupação de adaptá-lo ao actual 
Código de Processo Civil (mas já não pude atender às alterações – de resto, sem 
repercussão no conteúdo da tese – da Lei nº 49/2018, de 14 de Agosto, que criou 
o regime do maior acompanhado), a outra legislação portuguesa mais recente e 
pertinente para o tema que havia tratado (assim, por exemplo, o Regime Geral do 
Processo Tutelar Cível), a alguma jurisprudência portuguesa entretanto surgida 
que também me pareceu mais significativa para esse fim e, bem assim, a altera-
ções legislativas entretanto ocorridas em outros ordenamentos que já pesquisara. 
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Dito de outro modo, a doutrina e a jurisprudência citadas no texto que ora se publica 
são essencialmente as que tive em conta até à apresentação da tese (Dezembro de 2010), só a 
legislação tendo sido objecto de actualização. Não considerei, nomeadamente, os arti-
gos entretanto publicados pela Senhora Professora Doutora Paula Costa e Silva 
e pelo Senhor Dr. Nuno Trigo dos Reis sobre a estabilidade e caso julgado no 
direito da obrigação de indemnizar e sobre a acção modificativa do caso julgado 
arbitral, cuja pertinência para o tema aqui tratado é manifesta. Não considerei 
também a edição mais recente (de 2014-2018) do Código de Processo Civil anotado do 
Senhor Professor Doutor José Lebre de Freitas, na qual tive o gosto de colaborar.

Setembro de 2018
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MODO DE CITAR

As decisões judiciais são referidas no texto apenas com a indicação do tribunal 
que as proferiu e da respectiva data; quando o mesmo tribunal tenha, na mesma 
data, proferido mais do que uma decisão, também se indica o número de pro-
cesso. A indicação do local da publicação da decisão encontra-se na lista final de 
jurisprudência. Quando a decisão tenha sido directamente solicitada, para con-
sulta, ao tribunal que a proferiu, indica-se o local da publicação a título provável 
(uma vez que a publicação não foi consultada). 

A legislação consultada encontra-se citada no texto, quando de tal dependa 
a melhor compreensão deste. Não sendo este o caso, ou em se tratando de ver-
sões originais de legislação estrangeira, a legislação é referenciada num anexo 
próprio do texto. A legislação referenciada neste anexo não corresponde, pois, 
a toda a legislação consultada, apenas servindo de auxiliar de leitura do texto.
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ABREVIATURAS

 ABGB –  Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (Código Civil austríaco, de 1 de 
Junho de 1811)

 Ac. –  acórdão
 AcP –  Archiv für die civilistische Praxis
 ADC –  Anuario de Derecho Civil
 BAG –  Bundesarbeitsgericht
 BFDUC –  Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra
 BGB –  Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemão, de 18 de Agosto de 1896, 

na versão vigente a partir de 1 de Janeiro de 2002)
 BGH –  Bundesgerichtshof
 BGHZ –  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
 BMJ –  Boletim do Ministério da Justiça
 BVerfG –  Bundesverfassungsgericht
 BVerfGG –  Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerich-

tsgesetz)
 CC –  Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei nº 47 344, de 25 de Novembro 

de 1966
 CC de 1867 – Código Civil, aprovado pela Carta de Lei de 1 de Julho de 1867 
 c.c. – Codice Civile (Código Civil italiano, de 1942)
 CIRE – Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 53/2004, de 18 de Março
 CJ – Colectânea de Jurisprudência
 CJ/STJ – Colectânea de Jurisprudência (Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça)
 CJA – Cadernos de Justiça Administrativa
 CP – Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 de Setembro
 CPA de 1991 – Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei  

nº 442/91, de 15 de Novembro e revogado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 
de 7 de Janeiro

 CPA de 2015 – Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei  
nº 4/2015, de 7 de Janeiro



10

MODIFICAÇÃO DO CASO JULGADO MATERIAL CIVIL POR ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

 CPC – Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 41/2013, de 26 de Junho
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 esp. –  especialmente
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heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (lei alemã sobre o processo em 
assuntos de direito da família e nas matérias da jurisdição voluntária, de 
17 de Dezembro de 2008)

 FamRZ –  Ehe und Familie im privaten und öffentlichen Recht. Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht

 FGG –  Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(lei alemã sobre as matérias da jurisdição voluntária, de 17 de Maio de  
1898)

 Foro it. –  Il Foro italiano
 GG  –  Grundgesetz
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 Gruchot –  Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, in besonderer Bezie-
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rechts / Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts (Berlin) (fund. 
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aprovada pela Lei nº 58/2008, de 28 de Agosto
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62/2013, de 26 de Agosto
 LPCJP –  Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela 

Lei nº 147/99, de 1 de Setembro.
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de 8 de Setembro)

 öZPO –  österreichische Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil 
austríaco, de 1 de Agosto de 1895) 
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INTRODUÇÃO

§ 1º O tema e o plano da investigação
I. Delimitação do tema
1. A lei
Pretende-se, com esta tese, tratar da modificação, por alteração de circunstân-
cias, de decisões judiciais civis constitutivas de caso julgado material.

A lei portuguesa admite genericamente esta possibilidade no artigo 619º,  
nº 2, do CPC. 

O artigo 619º do CPC, sistematicamente inserido no capítulo dedicado aos 
efeitos da sentença no processo comum de declaração, dispõe o seguinte:

“Artigo 619º
Valor da sentença transitada em julgado

1 – Transitada em julgado a sentença ou o despacho saneador que decida do mérito 
da causa, a decisão sobre a relação material controvertida fica a ter força obrigatória 
dentro do processo e fora dele nos limites fixados pelos artigos 580º e 581º, sem pre-
juízo do disposto nos artigos 696º a 702º.

2 – Mas se o réu tiver sido condenado a prestar alimentos ou a satisfazer outras 
prestações dependentes de circunstâncias especiais quanto à sua medida ou à sua 
duração, pode a sentença ser alterada desde que se modifiquem as circunstâncias 
que determinaram a condenação.”.

No campo da jurisdição voluntária, onde aliás se discute a ocorrência do fenó-
meno do caso julgado material, o artigo 988º do CPC – sistematicamente inserido 
no capítulo relativo às disposições gerais desses processos –, permite também no 
seu nº 1, em termos curiosamente próximos, a modificação das resoluções que 
porventura aí tenham sido proferidas:
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“Artigo 988º
Valor das resoluções

1 – Nos processos de jurisdição voluntária, as resoluções podem ser alteradas, 
sem prejuízo dos efeitos já produzidos, com fundamento em circunstâncias super-
venientes que justifiquem a alteração; dizem-se supervenientes tanto as circunstân-
cias ocorridas posteriormente à decisão como as anteriores, que não tenham sido 
alegadas por ignorância ou outro motivo ponderoso.

2 – Das resoluções proferidas segundo critérios de conveniência ou oportunidade 
não é admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.”.

Para além destes dois preceitos de carácter genérico, é possível encontrar, 
tanto no Código de Processo Civil como fora dele – por exemplo, no Código 
Civil, no Código de Processo do Trabalho, no Regime Geral do Processo Tutelar 
Cível ou na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo –, vários preceitos 
legais prevendo, explícita ou implicitamente, a modificação de decisões judiciais.

Mas, apesar da multiplicidade de preceitos, no nosso ordenamento, permi-
tindo a modificação de decisões judiciais – transitadas em julgado ou não e cons-
titutivas ou não de caso julgado material –, não encontramos nele um regime mais 
ou menos completo atinente à modificação por alteração de circunstâncias, dife-
rentemente do que sucede, por exemplo, no ordenamento alemão, que nos §§ 
323, 323a e 323b, todos da ZPO, regula a acção modificativa (Abänderungsklage).

A descoberta desse regime orientará a nossa pesquisa, sendo certo, porém, 
que convém desde já traçar-lhe um rumo mais preciso, atendendo à vastidão que 
o tema, até agora apresentado, certamente comporta.

2. Decisões judiciais
A questão da modificação por alteração de circunstâncias pode colocar-se rela-
tivamente a qualquer título executivo referenciado no artigo 703º do CPC e não 
apenas em relação àqueles que constituam decisões judiciais.

No entanto, não nos centraremos nos títulos executivos que não constituam 
decisões judiciais, porque em relação a eles – ou, pelo menos, em relação àque-
les que assumam natureza negocial – o regime que imediatamente surge como 
aplicável é o do direito substantivo, constante dos artigos 437º e seguintes do 
CC (que tratam precisamente da resolução ou modificação do contrato por alte-
ração das circunstâncias). 

Por outro lado, esses títulos executivos não formam caso julgado material, 
qualidade que só as decisões judiciais podem possuir1, e a presente investigação 

1 Claramente, STJ, 13.05.1999, em cujo sumário se lê: “[...] III – Quer o caso julgado material, quer o caso 
julgado formal são gerados por uma decisão judicial”. No mesmo sentido, à luz do Código Civil de 1867, E. 
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destina-se justamente a descobrir a permeabilidade do caso julgado material à 
alteração das circunstâncias.

Do que ficou dito resulta que, em princípio, nos interessarão apenas as deci-
sões judiciais, embora a definição desta realidade (e, correlativamente, a das 
realidades aptas à constituição de caso julgado) não seja pacífica: pense-se, por 
exemplo, no carácter híbrido que assumem – na medida em que, antes da sua 
consagração no ordenamento português, as matérias sobre que versam eram 
objecto de decisões judiciais – as decisões proferidas pelo Ministério Público ou 
pelas conservatórias do registo civil ao abrigo do Decreto-Lei nº 272/2001, de 13 
de Outubro2, e, bem assim, os actos de atribuição de força executiva à petição e 
de aposição da fórmula executória no requerimento de injunção, possibilidades 
conferidas pelos artigos 2º e 14º do regime anexo ao Decreto-Lei nº 269/98, de 
1 de Setembro3. 

Focaremos, de qualquer modo, o problema da modificação, por alteração 
de circunstâncias, de títulos executivos que não constituem decisões judiciais, 

Hintze Ribeiro (O caso julgado..., pág. 15): “[...] os casos julgados só podem resultar de sentenças judiciaes”.
2 Sobre estas decisões das conservatórias, RL, 10.03.2005, salientando que a conservatória do registo 
civil da residência do requerido é competente para a acção especial de alimentos a filhos maiores, numa 
primeira fase (a fase em que se tenta obter o acordo na fixação dos alimentos), sendo consequentemente 
incompetentes, nessa fase, os tribunais de família. Veja-se também RG, 01.02.2007, entendendo, conforme 
se lê no respectivo sumário, que “quando o processo consubstanciar um verdadeiro litígio, demonstrando, 
à saciedade, ser irreconciliável a vontade das partes, não se justifica o recurso prévio ao procedimento 
tendente à formação de acordo das partes a que alude o [...] artigo 5º, nº 1 [do Decreto-Lei nº 272/2001, 
de 13 de Outubro], podendo a acção ser instaurada, desde logo, no tribunal judicial”; no mesmo sentido, 
RG, 26.04.2007, salientando que a intervenção das conservatórias no âmbito dos alimentos a maiores “só 
se compreende e justifica no caso de existir a possibilidade de acordo na fixação dos alimentos e, por isso, 
se não for detectável uma palpável razão para a intervenção dos tribunais, assoberbados com a resolução 
de evidenciadas questões a exigir mais a sua intervenção”. Criticamente em relação à transferência de 
funções dos juízes para os conservadores, Antunes Varela, “Os tribunais...”.
3 No sentido da não atribuição de natureza de decisão judicial ao acto do juiz e ao acto do secretário 
judicial, veja-se P. Costa e Silva (“O título...”, pág. 595), para quem “[...] não poderão vir a ser qualificados 
como títulos executivos europeus as injunções de créditos não contestados, salvo quando o procedimento 
simplificado vier a terminar com o proferimento de uma sentença condenatória, circunstância que 
ocorrerá quando a revelia do requerido for inoperante”, uma vez que o Regulamento (CE) nº 805/2004, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que cria o título executivo europeu para 
créditos não contestados, “restringe o seu campo de intervenção às decisões judiciais, às transacções 
judiciais e aos documentos que, na versão portuguesa, surgem qualificados como autênticos”. Refira-se 
que o Regulamento (CE) nº 4/2009 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008 substituiu aquele primeiro 
Regulamento em matéria de obrigações alimentares, nos termos do seu artigo 68º, nº 2, aplicando-se 
a decisões, transacções judiciais e actos autênticos (artigos 16º e seguintes e 48º, nº 2) e englobando 
na noção de decisão tanto as decisões judiciais como as proferidas por autoridades administrativas, 
verificados certos requisitos (considerando nº 12 e artigo 2º, nº 2). Sobre a qualificação, como títulos 
executivos judiciais impróprios, dos mencionados actos do secretário judicial, J. Lebre de Freitas, A 
acção executiva..., págs. 63-64. 
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quando analisarmos o direito alemão e quando tratarmos do objecto possível da 
modificação (concretamente, dos pressupostos, quanto à decisão modificanda, 
da acção modificativa): a proximidade em relação ao tema que nos ocupa justi-
fica essa referência particular.

Dentro das decisões judiciais, colocam problemas autónomos, decorrentes 
da dependência do respectivo caso julgado da validade do negócio subjacente4, 
aquelas que homologam conciliações, confissões do pedido ou transacções das 
partes (cfr. o artigo 290º, nº s 3 e 4, do CPC)5. Atendendo, porém, à sua relevância 
prática no campo das acções de alimentos – aquelas a que claramente se destina o 
regime do artigo 619º, nº 2, do CPC –, a presente investigação ficaria incompleta 
se não lhes fizessemos alusão. Fá-la-emos, portanto, também quando tratarmos 
dos pressupostos, quanto à decisão, da acção modificativa.

Finalmente, o que deixámos dito em relação ao não tratamento (ou melhor, ao 
não tratamento prioritário) dos títulos executivos que não constituam decisões 
judiciais não significa que apenas nos propunhamos tratar das decisões judiciais 
que constituam títulos executivos. Apesar de o artigo 619º, nº 2, do CPC, com a 
referência que faz às sentenças condenatórias, dar a entender que a modificação 
do caso julgado material se traduz na modificação da decisão judicial que cons-
titui (ou, pelo menos, que é apta a constituir) título executivo, a verdade é que 
nos interessa averiguar se assim é e, como tal, não perderemos de vista a gene-
ralidade das sentenças.

É claro que, se a decisão judicial também constituir título executivo, a sua 
modificação pode colocar autónomos problemas, nomeadamente o da trami-
tação da modificação na execução porventura em curso. Mas isso não significa 
que a modificação, em si, não constitua um problema da generalidade das deci-
sões judiciais. 

 

4 A expressão é de M. Teixeira de Sousa, Acção executiva..., pág. 75.
5 Parece ainda de inserir nesta categoria a sentença homologatória de acordo obtido em mediação, 
prevista no nº 5 do artigo 273º do CPC. Embora não homologue desistência, confissão ou transacção 
das partes (dispensando, aliás, tal homologação), o auto de conciliação, a que se referem os artigos 52º 
e 53º do CPT parece consubstanciar também uma decisão judicial com natureza negocial, a aproximar 
das decisões homologatórias. E o carácter de decisão judicial do auto de conciliação decorre, ao que 
julgamos, da circunstância de a desistência, confissão ou transacção – sujeitas a certificação do juiz, nos 
termos dos artigos 51º, nº 2, e 52º, nº 2, do CPT – produzirem, por expressa imposição legal (cfr. o artigo 
52º, nº 1, do CPT), “efeitos de caso julgado”, e, bem assim, da aplicação, à execução para pagamento de 
quantia certa baseada em auto de conciliação efectuado em audiência, do regime da execução baseada 
em sentença de condenação em quantia certa (cfr. o artigo 97º, nº 3, do CPT, na versão anterior ao 
Decreto-Lei nº 295/2009, de 13 de Outubo). Já escapa à categoria das sentenças homologatórias previstas 
no artigo 290º, nº s 3 e 4, do CPC a decisão homologatória da partilha, prevista no artigo 66º do Regime 
Jurídico do Processo de Inventário, aprovado pela Lei nº 23/2013, de 5 de Março, uma vez que homologa 
uma decisão do notário (cfr. o artigo 59º do mesmo Regime).
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3. Decisões civis
A área do conhecimento sobre a qual incide a presente tese é a do direito proces-
sual civil, pelo que não nos centraremos na análise de problemas análogos que 
se coloquem noutras áreas. 

Assim, só pontualmente poderemos tratar, e na medida em que tal releve para 
o tema que nos ocupa, da questão da modificação de decisões judiciais penais6 (e 

6 A modificação das decisões penais coloca problemas autónomos, porque não só os fundamentos do 
caso julgado penal parecem ser diversos dos do caso julgado civil (sobre esses fundamentos e sobre a 
autonomia das duas figuras, cfr. Américo A. Taipa de Carvalho, Sucessão..., 2ª ed., págs. 221-234, e 3ª ed., 
págs. 284-296, salientando que a ratio do caso julgado penal seria a “segurança jurídico-penal individual 
face ao ius puniendi do Estado”), como também porque os requisitos do caso julgado civil não podem ser 
transpostos, sem mais, para o caso julgado penal, e a impugnação do caso julgado civil obedece a regras 
diversas das do caso julgado penal. A este propósito, refira-se o tratamento autónomo que ao caso julgado 
tem dado a doutrina penalista (assim, por exemplo, A. Rocco, Opere..., págs. 205-224, ou Eduardo Correia, 
Caso julgado...), bem como que, no acórdão da Relação de Lisboa de 21 de Maio de 1991, se entendeu, 
conforme resulta do respectivo sumário, que “[o]s princípios gerais do caso julgado penal não se articulam 
com as regras do processo civil”; especificamente em relação ao diverso regime de impugnação do caso 
julgado civil e penal, veja-se C. R. Dinamarco (A instrumentalidade..., págs. 86 e 108), aludindo à figura 
da coisa soberanamente julgada, típica da sentença penal absolutória, que é menos permeável à revisão. 
Em sentido algo diverso, aludindo à possibilidade de um conceito unitário de caso julgado, válido para 
o caso julgado penal e para o civil, na medida em que, quanto a ambos, esse conceito traduziria uma 
“nova força da sentença e da decisão nela contida”, decorrente do respectivo trânsito em julgado, E. 
T. Liebman, “Unità...”, pág. 236; aludindo à recente aproximação entre o processo civil e o penal, no 
que diz respeito ao tratamento do caso julgado, veja-se, ainda, W. Sauer, “Zum Streit...”, págs. 308-310.
De qualquer modo, é patente que as decisões penais, pelo menos as que apliquem medidas de coacção, 
podem ser modificadas, referindo-se por exemplo nos acórdãos da Relação de Lisboa de 18 de Dezembro 
de 1991 e de 23 de Fevereiro de 1994 que, aí, a força do caso julgado está sujeita à condição rebus sic stantibus. 
E essa modificação parece apenas possível quando advenha alteração de circunstâncias: assim, o já 
referido acórdão da Relação de Lisboa de 23 de Fevereiro de 1994 e o de 9 de Julho de 1992, podendo 
no sumário deste último ler-se que “[d]eve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva 
quando dos autos resultam indícios suficientes de que se mantêm as circunstâncias que justificaram a 
sua aplicação”. Também no sumário do acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Novembro de 2004 pode 
ler-se que “[s]e aquando de reexame dos pressupostos da prisão preventiva inexistirem circunstâncias 
supervenientes que modifiquem as exigências cautelares, ou alterem os pressupostos da medida de coação 
aplicada, constitui fundamentação bastante da decisão da sua manutenção, a referência à persistência do 
condicionalismo que a impôs”. De igual modo, lê-se o seguinte no sumário do acórdão da Relação do Porto 
de 14 de Setembro de 1995: “[...] II – Enquanto não surgir alteração fundamental da situação que existia 
à data em que se decidiu aplicar a prisão preventiva (admitindo que, nessa altura, existiam as condições 
ou pressupostos exigidos por lei), não pode o tribunal reformar essa decisão sob pena de, fazendo-o, 
provocar instabilidade jurídica decorrente de julgados contraditórios”. E no sumário do acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Outubro de 1989 lê-se: “[...] IV – Só uma modificação substancial 
dos pressupostos processuais que alicerçam a decisão que aplicou a medida da prisão preventiva pode 
levar à sua alteração”.
Fora do campo das medidas de coacção, refira-se que, no acórdão da Relação de Lisboa de 1 de Outubro 
de 1997 se considerou, como pode ler-se no respectivo sumário, que “a decisão que admitiu o assistente 
tem valor de caso julgado formal subordinado à condição “rebus sic stantibus”, pelo que alterado o objecto 
da lide, pela acusação, se a relação processual até então estabelecida for alterada, deve ser reapreciada 
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menos ainda do problema – que nem sequer é um problema de alteração de deci-
sões judiciais – da alteração substancial dos factos no processo penal), de decisões 
judiciais paralelas às decisões penais7, de decisões judiciais administrativas8, de decisões 

aquela qualidade com base na nova posição processual” (no sentido, porém, de que o despacho que 
admite a constituição de um certo sujeito como assistente não adquire sequer a força de caso julgado 
formal, veja-se o acórdão da Relação de Lisboa de 9 de Julho de 2002 – referido em STJ, 16.10.2003, 
que, aliás, entendeu não existir a oposição de julgados que fundamentara o recurso em questão; veja-se 
igualmente o acórdão da Relação de Lisboa de 25 de Janeiro de 2001, onde se afirmou que, em homenagem 
aos princípios do processo penal, particularmente o do favor rei e o do favor libertatis, “não pode retirar-
se ao juiz, no momento em que aprecia o requerimento de abertura de instrução, o poder de avaliar a 
legitimidade do requerente para se constituir assistente relativamente aos crimes objecto da requerida 
instrução, mesmo que no decurso do inquérito essa legitimidade tenha já sido reconhecida”). Já, porém, 
no acórdão da Relação de Lisboa de 26 de Maio de 1999 parece ter-se entendido que a alteração da caução 
económica não depende da alteração de circunstâncias. 
Refira-se, por último, que as considerações expendidas não se aplicam às decisões civis proferidas em 
processo penal, que, sob o ponto de vista do correspondente caso julgado, devem ser tratadas como 
vulgares decisões civis: assim, RC, 10.02.2009.
7 Referimo-nos, na falta de outro termo que melhor as qualifique – porque, embora possuindo também 
finalidades de prevenção, assentam, não na culpa, mas na necessidade de educação para o direito revelada 
no facto e subsistente à data da decisão (cfr. artigos 2º e 7º da Lei nº 166/99, de 14 de Setembro, que 
aprovou a Lei Tutelar Educativa) –, às decisões proferidas no âmbito do processo tutelar educativo, cuja 
revisão a Lei Tutelar Educativa expressamente prevê (cfr. o artigo 61º, relativo às medidas cautelares, e 
os artigos 136º e seguintes, relativos à revisão das medidas tutelares). A propósito da revisão das medidas 
tutelares educativas, observa T. d’ Almeida Ramião (Lei Tutelar..., pág. 176) o seguinte: “As medidas 
tutelares têm por finalidade responder a necessidades educativas do menor e que subsistam no momento 
da decisão (artº 7º/1). E porque o menor é um ser em formação, pode suceder que durante a execução da 
medida aplicada surjam factos ou circunstâncias quer relacionados com o menor quer com as concretas 
condições da sua execução, que justifiquem a sua reavaliação, face às suas actuais necessidades educativas, 
por forma a que a medida então aplicada possa manter-se adequada à satisfação dessas necessidades. 
Por outro lado, importa controlar e acompanhar a execução da medida e a consequente evolução do 
processo educativo do menor, cujo decurso do tempo gera, em regra, alterações significativas na sua 
personalidade. Por forma a alcançar esse objectivo, compete ao juiz decidir sobre a revisão da medida 
tutelar aplicada e acompanhar a evolução do processo educativo do menor [...]”. 
8 Actualmente, a doutrina administrativista não parece questionar a susceptibilidade de produção 
de caso julgado pelas decisões proferidas no contencioso administrativo, concentrando-se, antes, na 
questão dos “limites objectivos do caso julgado material no âmbito dos processos de impugnação de 
actos administrativos” – e aqui admitindo que “o caso julgado resultante da pronúncia judicial anulatória 
transitada se reporta ao acto administrativo na sua globalidade, e não às causas de invalidade que lhe 
tenham sido imputadas” – e na do “alcance do caso julgado subjectivo no campo das sentenças anulatórias” 
– concebendo o CPTA “diversas soluções que têm em vista proteger a posição jurídica daqueles que, 
não tendo intervindo no processo, possam ser afectados pela execução da sentença anulatória” (cfr. C. 
A. F. Cadilha, Dicionário... (Caso julgado), págs. 150-159; veja-se também M. Aroso de Almeida, Sobre a 
autoridade..., págs. 53-72). Sobre os efeitos, em geral, das sentenças de anulação de actos administrativos 
(entre os quais se contaria o dever, para a Administração, de executar a sentença e de respeitar o julgado), 
veja-se, ainda, J. C. Vieira de Andrade, A justiça..., págs. 384-396. Os problemas específicos que o caso 
julgado material das sentenças anulatórias suscita no contencioso administrativo aconselham, assim, e 
seja qual for a solução daqueles que sumariamente se deixaram enunciados, a que a presente tese não 
tenha como objecto as decisões respectivas. 
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do Tribunal Constitucional9, bem como – até pela circunstância de aos actos admi-
nistrativos não ser extensível o fenómeno do caso julgado material10 – da ques-

Por outro lado, o instituto da alteração das circunstâncias parece repercutir-se nas decisões judiciais 
administrativas apenas ao nível da respectiva execução, fundando uma causa legítima de inexecução – o 
excepcional prejuízo para o interesse público na execução da sentença –, nos termos do artigo 163º do 
CPTA, na medida em que esta causa legítima de inexecução se reporta, em regra (isto é, em se tratando 
de sentença condenando a Administração à prestação de facto ou à entrega de coisa), e segundo o nº 3 
daquele preceito, “a circunstâncias supervenientes ou que a Administração não estivesse em condições 
de invocar no momento oportuno do processo declarativo” (veja-se, porém, o disposto no artigo 175º, nº 
2, do CPTA para as sentenças de anulação de actos administrativos, caso em que “não se exige [...] que 
as circunstâncias invocadas sejam supervenientes”, porque, como observam M. Aroso de Almeida / C. 
A. F. Cadilha, Comentário..., págs. 935-936 e 992, o processo de execução de sentenças de anulação não 
pressupõe uma condenação, sendo “um processo eminentemente declarativo, no qual são pela primeira 
vez discutidas questões que não tinham sido objecto de apreciação no processo em que foi proferida 
a sentença, de estrita anulação”, e em que, portanto, o tribunal deve ser “chamado a analisar todas as 
circunstâncias relevantes, independentemente do momento em que elas se possam ter produzido”): 
sobre a categoria da “grave lesão do interesse público” (a que a anterior versão do CPTA se referia, em 
termos aliás não coincidentes com a actual, que alude ao “excepcional prejuízo) como “fundamento 
para um fenómeno cuja lógica até certo ponto se aproxima da do instituto da expropriação por razões 
de interesse público e que pode ser configurado como um afloramento da teoria do estado de necessidade”, 
veja-se M. Aroso de Almeida (Anulação de actos administrativos..., págs. 782-789).
Mas, apesar de todas estas particularidades do contencioso administrativo em relação ao processo 
civil comum – que legitimam que nos concentremos nas decisões judiciais civis –, é de salientar que 
o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, se bem que não contenha preceito semelhante 
ao artigo 619º, nº 2, do CPC, manda aplicar subsidiariamente a lei de processo civil ao processo nos 
tribunais administrativos (cfr. o artigo 1º do CPTA), pelo que também em relação às decisões judiciais 
administrativas se pode, em teoria, colocar a questão de saber se são modificáveis com fundamento em 
alteração de circunstâncias nos termos daquele artigo 619º, nº 2. 
Problemas particulares ao nível do âmbito do respectivo caso julgado levantam ainda, dentro das decisões 
judiciais administrativas, as proferidas em matéria eleitoral (cfr. F. Miatti, “L’autorité...”).
9 A propósito das decisões do Tribunal Constitucional, pode também colocar-se o problema, para o qual 
alertam K. Vogel (“Rechtskraft...”, págs. 594-596) e R. Bocanegra Sierra (El valor..., págs. 216-220), dos 
limites temporais do respectivo caso julgado, quando, não obstante não tenham surgido novos factos, 
se produza uma alteração fundamental nas relações da vida ou na opinião jurídica geral: na medida em 
que tal alteração pode consubstanciar uma autêntica alteração da situação fáctica inicial, equivalendo 
essencialmente à ocorrência de novos factos, é plausível sustentar que “o Tribunal Constitucional poderia 
desconsiderar o valor de caso julgado da anterior decisão e decidir por meio de uma nova sentença a 
mesma questão de modo diferente” (R. Bocanegra Sierra, ibidem, trad. nossa). Aflorando igualmente o 
problema e propugnando idêntica solução, J. Concheiro del Rio (La revisión..., págs. 56-57). 
A questão dos limites temporais do caso julgado das decisões do Tribunal Constitucional autonomiza-se, 
de qualquer modo, da idêntica questão na área do processo civil, não só pela assinalada possibilidade 
de equiparação da “alteração fundamental nas relações da vida ou na opinião jurídica geral” à alteração 
da base factual anteriormente considerada, mas, desde logo, porque a aptidão de tais decisões para a 
produção de caso julgado material, nos processos de controlo de normas – e atenta a circunstância de, aí, 
não ser aplicada uma norma a uma concreta situação de facto, mas unicamente apreciada uma norma 
face a outra norma –, não é líquida na doutrina (cfr., quanto à doutrina alemã, K. Vogel, “Rechtskraft...”, 
págs. 604-605, e R. Bocanegra Sierra, El valor..., págs. 49-55). No sentido, porém, de que mesmo as 
decisões de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral previstas no artigo
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tão da modificação das decisões da Administração1011, que, nomeadamente na área do 
urbanismo e do ambiente, assume particular actualidade e especiais contornos12.

282º da Constituição produzem, não apenas caso julgado formal, mas também caso julgado material, 
veja-se C. Blanco de Morais (Justiça..., págs. 202-205) “porque, sendo eliminada do ordenamento a 
norma impugnada, a natureza das coisas impede que possam ocorrer novos processos que envolvam 
a questão da sua validade ou aplicabilidade, já que os mesmos careceriam de objecto”. Nos recursos de 
constitucionalidade, a possibilidade de as decisões do Tribunal Constitucional constituírem caso julgado 
material enfrenta o obstáculo do disposto no artigo 80º da Lei do Tribunal Constitucional, porquanto 
este preceito apenas alude ao caso julgado formal dessas decisões (obrigatoriedade no processo em que 
são proferidas): sobre o ponto, A. Rocha Marques, “O Tribunal Constitucional...”, págs. 462-463. Parece, 
assim, que essas decisões são equiparáveis, sob o ponto de vista da sua inaptidão para o caso julgado 
material, às decisões que os restantes tribunais profiram sobre questões de inconstitucionalidade (sobre 
o caso julgado destas decisões, veja-se M. Galvão Teles, “A competência...”, pág. 120, nota 23).
10 O denominado caso decidido ou resolvido, porque resultante da irrecorribilidade (e, para alguma doutrina, 
da irrevogabilidade) de um acto administrativo e não de uma decisão judicial, não se confunde com o 
caso julgado material em sentido próprio, que é o que temos em vista. Sobre a questão de saber se o acto 
administrativo pode produzir caso julgado material, veja-se, em sentido negativo, Rui Machete (“Caso 
julgado...”, págs. 274-277), atendendo a que “a protecção definitiva, completa que é dada à decisão 
judicial que passou a ter “força obrigatória dentro do processo e fora dele”, [...] não se verifica na situação 
emergente do acto constitutivo de direitos. Enquanto na sentença judicial dotada de caso julgado material, 
a imutabilidade dos seus efeitos, ou o vínculo da obediência subsistem sempre, ainda que haja uma decisão 
contraditória posterior com trânsito (Cód. Proc. Civil [de 1961], art. 671º, 1), o acto administrativo que, 
com efeitos “ex tunc” ou “ex nunc” vier revogar o acto constitutivo de direitos, é ferido de uma nulidade 
simples susceptível de sanar com o decurso do prazo para a interposição do recurso contencioso sem que 
a sua ilegalidade tenha sido feita valer, ficando, a partir daí, a ser obrigatória a regulamentação posterior”. 
Na doutrina estrangeira, sobre a questão de saber se o caso julgado material deve ficar reservado para 
as decisões judiciais, veja-se A. Merkl, Die Lehre..., págs. 3-61 (tratando simultaneamente das decisões 
administrativas e das decisões dos tribunais administrativos), e E. Bötticher, Die Bindung..., págs. 532-535. 
Não obstante não pretendermos tratar dos actos administrativos, admitimos que algumas das soluções 
a que cheguemos lhes sejam aplicáveis, e, bem assim, que também nos interessem alguns ensinamentos 
da doutrina administrativista, até porque, como sublinha L. Nunes de Almeida (A justiça constitucional..., 
pág. 38), “[o] conceito de caso julgado não se encontra constitucionalmente definido, pelo que se suscitam 
dúvidas, desde logo, sobre a questão de saber se ele abrange tão-só o caso julgado judicial ou também o 
denominado caso julgado administrativo, isto é, aquelas decisões administrativas que se consolidaram 
definitivamente, por já não serem juridicamente susceptíveis de impugnação contenciosa”.
11 A modificação do acto administrativo, segundo Pedro Gonçalves (“Revogação...”, pág. 307, notas 9 e 
11), “altera o conteúdo do acto anterior, mediante a sua substituição parcial”, sendo que “[a]s regras que 
regulam a alteração e a substituição de actos administrativos são, em princípio, as que regulam a revogação 
(art. 147º do Código do Procedimento Administrativo [de 1991; face ao CPA de 2015, veja-se o artigo 
173º])”. Atendendo a que, na modificação e na substituição, está “implicado um efeito revogatório” 
(idem, pág. 307) e a revogação pode decorrer da verificação, por parte da Administração, da “existência 
de alterações na situação de facto sobre que o acto incide (superveniência objectiva)”, ou de alterações nas 
“próprias [da Administração] concepções sobre o modo de prosseguir o interesse público (superveni-
ência subjectiva)” (idem, pág. 306), deduz-se que, para o Autor, também à modificação pode subjazer a 
superveniência objectiva ou subjectiva. Saliente-se, de qualquer modo, que a doutrina portuguesa tem 
criticado a imposição legal da aplicação, à modificação do acto administrativo, das regras da revogação 
constantes dos artigos 138º e seguintes do (anterior) Código do Procedimento Administrativo (assim: 
implicitamente, J. C. Vieira de Andrade, “A “revisão” dos actos...”, págs. 185-187, porque tece reparos
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à consagração da revogação como figura central da revisão dos actos administrativos, podendo esta 
redundar na modificação do acto; C. Amado Gomes, “Mudam-se os tempos...”, págs. 239 e 255-266, e 
“Da aceitação...”, págs. 1043-1044, para quem “nem a revogação por invalidade originária (artigo 141º 
do CPA [de 1991]), nem a revogação por alteração sobre a concepção da melhor forma de prossecução do 
interesse público subjacente ao acto (artigos 140º/1 e 145º/1 do CPA [de 1991]) veiculam a transformação 
interna do acto autorizativo de modo a adaptá-lo à alteração decorrente da superveniência de novos 
factores de risco (ou de novas técnicas de gestão deste) associados aos que já se encontram cobertos pela 
conformação inicialmente realizada”, propugnando, como tal, a consagração de um regime diferenciado 
para a revisão modificativa, baseado no instituto da alteração das circunstâncias).
12 Na área do urbanismo, importa referir que o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro (entretanto 
revogado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de Maio) já previa a alteração e a revisão dos instrumentos 
de gestão territorial, podendo a alteração desses instrumentos decorrer (cfr. o artigo 93º, nº 2, alínea a)) 
“[d]a evolução das perspectivas de desenvolvimento económico e social que lhes estão subjacentes e que os 
fundamentam, desde que não ponham em causa os seus objectivos globais”; por seu lado, “[a] revisão dos 
planos municipais e especiais de ordenamento do território decorre da necessidade de actualização das 
disposições vinculativas dos particulares contidas nos regulamentos e nas plantas que os representem” 
(cfr. o artigo 93º, nº 3, do referido Decreto-Lei). O referido regime encontra correspondência nos artigos 
115º e seguintes do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de Maio. Sobre a alteração e revisão dos planos, 
F. Condesso, Direito..., págs. 1103-1105. De assinalar, ainda, o artigo 48º, nº 1, do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro), que estabelecia, 
na versão emergente da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, que “[a]s condições da licença ou comunicação 
prévia de operação de loteamento podem ser alteradas por iniciativa da câmara municipal desde que 
tal alteração se mostre necessária à execução de plano municipal de ordenamento do território, plano 
especial de ordenamento do território, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de construção 
prioritária ou área crítica de recuperação e reconversão urbanística”, o que, como assinalava L. P. Pereira 
Coutinho (“Notas...”, pág. 22), permitia a revisão, em sentido desfavorável para o seu titular, de licença 
urbanística válida, na hipótese especial de superveniência de novas normas urbanísticas; e, embora o 
texto do artigo se tenha entretanto alterado, esta conclusão parece dever manter-se.
Quanto à área do ambiente, assinale-se a possibilidade de renovação de licenças ambientais antes do 
respectivo termo, por alteração das circunstâncias, nos termos do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio 
(cfr. V. Pereira da Silva, Verde cor de direito..., págs. 203-205). Por outro lado, na Comunicação relativa ao 
princípio da precaução, de 2 de Fevereiro de 2000, considerou a Comissão das Comunidades Europeias 
que as medidas baseadas no princípio da precaução – enquanto “princípio de aplicação geral que deve 
ser tido em conta, nomeadamente, nos domínios da protecção do ambiente, da saúde das pessoas e dos 
animais bem como da protecção vegetal” (cfr. págs. 10-11) – “se inscrevem no quadro geral da análise 
de riscos, mais precisamente na gestão de riscos” (cfr. pág. 14), devendo “manter-se enquanto os dados 
científicos permanecerem insuficientes, imprecisos ou inconclusivos e enquanto se considerar o risco 
suficientemente elevado para não aceitar fazê-lo suportar pela sociedade. Em caso de surgirem novos 
conhecimentos científicos, é possível que se devam alterar ou mesmo suprimir as medidas num prazo 
determinado. Contudo, este facto não está relacionado com o factor tempo mas antes com a evolução 
dos conhecimentos científicos” (cfr. pág. 21). Sobre o princípio da precaução, veja-se C. Amado Gomes 
(“Dar o duvidoso...”, in Textos..., págs. 141 e seguintes), considerando que da ideia de precaução decorre, 
entre o mais, um “[d]ever de estabelecer cláusulas de revisibilidade das decisões de acordo com os 
avanços técnicos [...]” (cfr. pág. 158). Quanto à questão de saber “que estabilidade detém uma autorização 
ambiental emitida com base em pressupostos de facto envoltos em incerteza”, refira-se que a mesma 
constitui, aliás, o tema central da tese de doutoramento da Autora (cfr. C. Amado Gomes, Risco..., págs. 
17-18). O tratamento desta questão envolve a análise da repercussão, em certos actos administrativos, de 
uma específica superveniência: a “superveniência de factores de risco desconhecidos à data da modelação 
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Interessam-nos, porém, as decisões proferidas em processo laboral e, em geral, nos 
processos de jurisdição voluntária, não só pela proximidade entre estes processos e 
o processo civil comum13 – e, por isso, pela provável inserção da regulação res-

inicial da relação autorizativa” e a superveniência de “técnicas de minimização de riscos já conhecidos” 
(idem, pág. 716). Segundo a Autora, no caso do “acto autorizativo emitido num cenário de incerteza” (de 
que é exemplo a licença ambiental), existe uma dupla incerteza: quanto ao risco, para os bens ambientais, 
da actividade a desenvolver pelo particular (incerteza quanto aos pressupostos de facto actuais); quanto à 
“evolução das interacções entre o exercício da actividade e a tutela ambiental”, ou seja, incerteza quanto 
ao “desenvolvimento futuro dos pressupostos de facto” (idem, págs. 585-586). Assim sendo, a Autora 
qualifica tal acto como precário (págs. 592-593), considerando que ele tem sempre imanente “uma 
condição resolutiva, explícita ou implícita [...] por força da superveniência de circunstâncias de risco 
intolerável para os bens ambientais naturais [...] ou [...] uma reserva de modo que permita à Administração 
proceder à actualização do conteúdo dos deveres de protecção do ambiente inicialmente estabelecidos” 
(pág. 595). À revisão de uma específica licença ambiental (a licença de utilização privativa dos recursos 
hídricos do domínio público), com fundamento em “alteração das circunstâncias de facto existentes à 
data da sua emissão e determinantes desta, nomeadamente a degradação das condições do meio hídrico”, 
se refere expressamente o artigo 67º, nº 3, alínea a), da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, que aprova 
a Lei da Água, entendendo C. Amado Gomes “que a figura da alteração das circunstâncias deve gozar 
de plena aplicação no procedimento administrativo no tocante a actos modais – porque é nestes e só 
nestes que se joga o restabelecimento de uma “justiça negocial” subitamente perdida –, constituindo o 
fundamento da figura da revisão e eximindo-a dos condicionamentos estabelecidos em sede de revogação 
do acto administrativo” (idem, pág. 729). A revisão, enquanto “instituto que visa a modificação ou extinção 
de um acto administrativo misto (que atribua direitos e imponha deveres) por força da alteração dos 
pressupostos de facto ou da valoração técnica que sobre eles incidiu, ou dos pressupostos de direito, em 
momento cronológica e juridicamente posterior ao do seu conhecimento pelo destinatário, alteração 
essa que ofende de tal forma os interesses públicos cuja prossecução o acto autorizativo visa que a sua 
subsistência, nos moldes iniciais, se revela insustentável” (idem, págs. 731 e 752), obedeceria depois 
a um regime próprio (idem, págs. 731-733; veja-se também, da mesma Autora, “Da aceitação...”, págs. 
1064-1089), de que se salientam – na medida em que relevam também para a presente investigação – os 
seguintes aspectos: o de que “[a] revisão do acto autorizativo deve ser promovida pela Administração 
[...] podendo ainda ser desencadeada pelo titular [...] e por terceiros, investidos ou não em legitimidade 
popular [...], bem como o de que [a] competência de revisão projecta-se para futuro, ou seja, quedam 
consolidados os efeitos produzidos à sombra do acto antes de operada a revisão, ficando o titular sujeito 
à nova regulação a partir da data de notificação do acto revisto”. Adiante veremos (infra, § 32º, II, 2, § 
34º, I, 1, e § 37º) se, também no caso de modificação de decisões judiciais transitadas em julgado – a 
modificação que especialmente nos interessa –, o correspondente procedimento pode ser oficiosamente 
promovido, se existem regras próprias de legitimidade das partes e, bem assim, se se ressalvam os efeitos 
produzidos pela decisão anterior.
Ao problema geral da relevância de alterações factuais e jurídicas para a apreciação da validade do acto 
administrativo e à possibilidade de modificação deste nos termos do artigo 121º do antigo CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro (relativo à sujeição dos actos administrativos a condição, 
termo ou modo) refere-se ainda Mafalda Carmona, O acto..., pág. 229, nota 978, e pág. 252, nota 1055; face 
ao CPA aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, veja-se o artigo 149º, relativo a cláusulas 
acessórias, bem como os artigos 167º, nº 2, alínea c), e 173º.
13 A proximidade entre o processo laboral e o processo civil comum resulta nomeadamente da aplicação 
subsidiária àquele da regulação deste (cfr. o artigo 1º, nº 2, do CPT), da identidade de conceitos que 
utilizam e da semelhança da respectiva tramitação. 
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Relativamente à jurisdição voluntária, e como nota P. A. de Miguel Asensio (Eficacia..., págs. 29-30), a sua 
delimitação face à jurisdição contenciosa surge como especialmente problemática quando se constata 
que decisões sobre uma mesma matéria e com eficácia análoga podem ser adoptadas tanto por meio 
de procedimentos de jurisdição voluntária como por via de processos contenciosos: o Autor dá como 
exemplo, no direito espanhol (e ainda não considerando a actual Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria), a área da protecção dos menores. 
No caso do direito português, assinale-se que, embora a medida executiva especialíssima dantes prevista 
no artigo 189º da OTM e, hoje, no artigo 48º do RGPTC – relativos aos meios de tornar efectiva a 
prestação de alimentos – não possa, ao contrário do processo executivo especial previsto nos artigos 
933º e seguintes do CPC (correspondentes aos artigos 1118º e seguintes do CPC de 1961), ter por base 
um documento autêntico ou particular (cfr., face à antiga OTM, J. P. Remédio Marques, Algumas notas..., 
pág. 433), “é ponto praticamente assente na jurisprudência o de que os alimentos a menores tanto podem 
ser cobrados coercivamente pelos meios indicados no art. 189º da OTM (trata-se aqui de um processo 
executivo especialíssimo) como através de uma comum execução por alimentos (regulada nos arts. 1118º e 
segs. do CPC [de 1961]). [...] A lei permite [...] que o credor dos alimentos (o menor) opte por qualquer um 
destes dois meios processuais” (cfr. RG, 30.10.2002; identicamente, RL, 30.04.2009 (Proc. 8771/08-2). 
Em sentido algo diverso, porém, na medida em que sustenta apenas a possibilidade de uso dos dois 
mecanismos sucessivamente, veja-se, face à antiga OTM, J. P. Remédio Marques, Algumas notas..., págs. 
433-434). Refira-se, de qualquer modo, a propósito do assinalado artigo 189º da OTM (hoje, artigo 48º do 
RGPTC), que o Tribunal Constitucional, no acórdão nº 306/05, de 8 de Junho, já julgou “inconstitucional, 
por violação do princípio da dignidade humana, contido no princípio do Estado de Direito, com referência 
aos nº s 1 e 3 do artigo 63º da Constituição, a norma da alínea c) do nº 1 do artigo 189º da Organização 
Tutelar de Menores, aprovada pelo Decreto-Lei nº 314/78, de 27 de Outubro, interpretada no sentido de 
permitir a dedução, para satisfação de prestação alimentar a filho menor, de uma parcela da pensão social 
de invalidez do progenitor que prive este do rendimento necessário para satisfazer as suas necessidades 
essenciais”. Refira-se, ainda, que segundo J. P. Remédio Marques (Algumas notas..., pág. 131, nota 171), “os 
alimentos provisórios devidos a menores nunca seguem o regime plasmado nos arts. 399º e 402º do CPC [de 
1961, correspondentes aos artigos 384º e seguintes do actual CPC], na redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 329-A/95, de 12 de Dezembro [...], não só porque podem ser concedidos, mesmo ex officio pelo tribunal 
onde corre a acção de divórcio ou separação litigiosos, outrossim porque, igualmente, são decididos 
pelo próprio tribunal onde corre a acção de regulação do exercício do poder paternal ou de alimentos 
devidos a menores (art. 157º da OTM [correspondente ao artigo 28º do RGPTC])”.
Também a Relação de Coimbra, em acórdão de 19 de Outubro de 2004, já considerou que, na pendência 
da acção de divórcio, e havendo “necessidade de se acautelarem certos efeitos da pretendida dissolução 
ou definir regimes provisórios relativamente a alguns desses efeitos”, a lei põe “ao dispor do interessado 
dois meios processuais autónomos: – o regulado nos arts. 399º e ss [do CPC de 1961, respeitante aos 
alimentos provisórios]; e – o previsto no art. 1407º, nº 7 [do CPC de 1961, respeitante à fixação de regime 
provisório quanto a alimentos, na pendência de divórcio ou separação litigiosa, actualmente designado 
divórcio ou separação sem consentimento do outro cônjuge e regulado no artigo 931º do CPC]”, sendo 
que o procedimento previsto neste último preceito configuraria um “incidente submetido aos princípios 
e regras que regem o processo de jurisdição voluntária”. 
A este propósito, lê-se ainda no sumário do acórdão da Relação do Porto de 20 de Março de 2001: “[...] II – 
Os alimentos provisórios fixados em procedimento cautelar obedecem a critérios de legalidade, os fixados 
em incidente da acção de divórcio ou de separação litigiosos obedecem a critérios de oportunidade”. 
Refira-se que, neste acórdão, a Relação do Porto considerou que o indeferimento do pedido de alimentos 
provisórios formulado ao abrigo do artigo 1407º, nº 7, do CPC, “não inibe a Req.te de se socorrer do 
procedimento cautelar previsto no artº 399º do C.P.Civil, onde haverá oportunidade de mais larga 
indagação sobre as necessidades actuais dela e das possibilidades do Req.do para prestar alimentos, 
ou de lançar mão mesmo da acção de alimentos definitivos, desde que se verifiquem os respectivos 
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pressupostos legais”; não obstante, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Junho de 2000 
entendeu-se que pode haver litispendência entre o procedimento cautelar especial previsto no artigo 
1407º, nº 7, do CPC, e o procedimento cautelar de fixação de alimentos provisórios nos termos dos artigos 
399º e seguintes do mesmo Código, nomeadamente por ser “substancialmente o mesmo o efeito jurídico 
que a [então] requerente visa obter mediante as pretensões apresentadas em ambos os procedimentos 
cautelares (artigo 498º, nº 3, [do CPC de 1961]), consistindo, num e noutro caso, na fixação de uma 
prestação, a ser-lhe paga pelo [então] recorrido, a título de alimentos provisórios”. 
O mesmo Supremo já entendera, porém, que a circunstância de um acórdão emergir de um processo 
de jurisdição voluntária e outro de um processo de jurisdição contenciosa podia impedir a verificação 
do requisito da oposição de acórdãos, necessário para a produção de um assento: assim, no sumário do 
acórdão de 30 de Abril de 1996 lê-se que “Não há oposição, por serem diversas as situações fácticas que 
se confrontam, entre o acórdão-fundamento que decidiu um incidente de atribuição da casa de morada 
de família num processo de jurisdição contenciosa, ao passo que, no acórdão recorrido, se decidiu o 
mesmo incidente mas num processo de jurisdição voluntária”. 
Além do problema de delimitação das duas jurisdições (a contenciosa e a voluntária) – essencialmente 
materializado na possibilidade de a mesma matéria se incluir em qualquer delas –, a que acabámos de aludir, 
outros problemas se verificam neste domínio: por um lado, o do alargamento progressivo das matérias 
abrangidas pelos processos de jurisdição voluntária e consequente restrição do âmbito de aplicação das regras do 
processo civil comum (tendência que, na Alemanha, já se fazia sentir no início do século passado, como 
dá conta F. Baur, Freiwillige..., págs. 1-6); por outro lado, o da natureza híbrida de alguns processos (assim, 
sobre o processo de inventário – actualmente sujeito a um diferente regime jurídico, aprovado pela Lei 
nº 23/2013, de 5 de Março –, STJ, 09.07.1992, em cujo sumário se lê: “I – O processo de inventário, ainda 
que de natureza contenciosa, apresenta uma feição particular, muito diferente da das acções declarativas, 
o que, em alguns aspectos, o aproxima mesmo dos processos de jurisdição voluntária. [...]”); em terceiro 
lugar, o da inserção, na parte do Código de Processo Civil dedicada aos processos de jurisdição voluntária, de processos 
que possuem natureza contenciosa, seja qual for o critério de distinção entre as duas jurisdições que se adopte 
(e caso, naturalmente, se adopte um critério de distinção diverso do da “expressa vontade da lei”, a que 
se alude no acórdão da Relação de Coimbra de 4 de Junho de 1991). É este último o caso do processo 
respeitante à tutela da personalidade, do nome e da correspondência confidencial que se encontrava 
previsto nos artigos 1474º e 1475º do CPC de 1961, sistematicamente inseridos na jurisdição voluntária 
(com regulação substancialmente distinta, e fora da jurisdição voluntária, veja-se o actual CPC, que trata 
da tutela da personalidade nos artigos 878º e seguintes), a que se vinha atribuindo natureza contenciosa: 
neste sentido, J. de Castro Mendes, Direito processual..., 1º vol., pág. 83, e J. Lebre de Freitas, Introdução..., 
pág. 53, nota 20; aparentemente em sentido contrário, embora em termos pouco claros: RL, 04.10.1994; 
contra, T. Soares da Fonseca (“Da tutela...”, págs. 259-261 e 266-267), na medida em que considera que 
no “processo especial destinado a regular os requerimentos de aplicação de providências preventivas 
e/ou atenuantes, substancialmente previstas no art. 70º, nº 2 in fine do Cód. Civil”, estabelecido nos 
artigos 1474º e 1475º do CPC, o interesse a regular é apenas um, concretamente, “[n]as acções de tutela 
da personalidade, do nome e da correspondência confidencial existe alguém que tem interesse na tutela 
da sua personalidade, de alguma forma ameaçada ou a ser lesada”, sendo, aliás, útil a qualificação do 
mencionado processo como um processo de jurisdição voluntária, porque daí nomeadamente decorreria 
a possibilidade de decretar a providência requerida contra terceiros, isto é, contra “pessoas que não 
sendo responsáveis pela ameaça ou violação do direito, possam, no seguimento de decisão judicial e, 
através da sua conduta, evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida”.
A este propósito, cfr. ainda STJ, 02.10.2003 (Proc. 03B1727), em cujo texto se lê: “[...] parafraseando o 
Prof. Castro Mendes, [...] a jurisdição voluntária está ainda por explicar, sendo certo que, no capítulo do 
Código de Processo Civil consagrado a processos desta natureza, estão incluídos processos de jurisdição 
contenciosa e fora dele processos de jurisdição voluntária”.
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pectiva no direito processual civil14 –, como, sobretudo, pelo contributo que o 
estudo que sobre essas decisões tem incidido pode prestar ao presente estudo.

14 Contra esta inserção, em relação aos processos de jurisdição voluntária, manifestava-se J. de Castro Mendes 
(Direito processual..., 1º vol., págs. 80-81), sustentando que “[o]s processos de jurisdição voluntária não 
são [...] processo civil, no sentido restrito e próprio deste termo [...], baseado no conceito de litígio. São 
processos em sentido lato e impróprio, definido por um critério orgânico, complexos de actos praticados 
nos tribunais para a realização das funções destes”; já em anterior obra, alíás, Castro Mendes remetera os 
processos de jurisdição voluntária para a função administrativa, considerando-os “processos impróprios” 
(cfr. O direito de acção..., págs. 230 e 233). Identicamente, embora reconhecendo não poder dizer-se com 
segurança qual o critério distintivo da jurisdição voluntária face à contenciosa adoptado pelo Código 
de Processo Civil, veja-se J. Ferreira de Almeida (O problema do processo..., págs. 38-44), que conclui no 
sentido de que “no processo voluntário não há lide; mas não nos parece que ele possa ser classificado como 
processo sem lide, porque não é processo: através dele exerce-se antes uma actividade administrativa: 
trata-se de um “processo impróprio””. No mesmo sentido pronuncia-se J. Lebre de Freitas (Introdução..., 
págs. 53-55), que afirma: “Constituindo o conflito de interesses a base do processo civil, não há processo 
civil onde não haja conflito de interesses. Por isso se situa fora do processo civil a categoria dos processos 
de jurisdição voluntária, ainda quando estes são regulados no Código de Processo Civil (arts. 1409 
e segs.)” (no mesmo sentido, do mesmo Autor, “Comissões...”, págs. 38-40). Mais recentemente, M. 
Teixeira de Sousa, em obra ainda não publicada mas a que gentilmente nos foi facultado o acesso (J. de 
Castro Mendes / M. Teixeira de Sousa, Manual de processo civil, II. Aspectos comuns, § 7º, II, 3.3.), inclui 
a jurisdição voluntária no processo civil, se bem que qualificando-a, em virtude das suas especialidades 
e características, como um tertium genus deste (a par do processo declarativo e do processo executivo).
Não negando que, na base da consagração, no direito positivo português, de processos de jurisdição voluntária, se 
encontra subjacente a ideia, historicamente muito marcante, de ausência de conflito de interesses, e que parece ainda 
reunir grande consenso no plano do direito comparado (cfr. J. Jodlowsky, “La procedura...”, pág. 1589, ou 
J.-L. Bergel, “Les dernières...”, pág. 124) – embora, como já notava Manuel de Andrade, Lições..., pág. 93, a 
propósito dos processos de interdição regulados no anterior Código de Processo Civil, “[p]ode não haver 
um conflito de interêsses e a lei, no entanto, mandar seguir um processo de jurisdição contenciosa, se bem 
que especial também” –, parece-nos, porém, que a noção de conflito de interesses é actualmente muito pouco operativa 
ou, pelo menos, só o será ao nível da identificação das decisões que competem aos tribunais (ainda que seja judicial 
apenas “a última palavra”: sobre o princípio da reserva da jurisdição aos tribunais e suas duas vertentes, 
veja-se J. de Oliveira Ascensão, “A reserva...”, págs. 470-472 e 484, que aliás conclui no sentido de que “no 
âmbito jurisdicional, não é só a última palavra, são todas as palavras que estão reservadas aos tribunais”), 
por força do disposto no artigo 202º, nº 2, da Constituição, atendendo a que este preceito lhes atribui a tarefa de dirimir 
conflitos de interesses públicos e privados, assim parecendo assentar a essência da função jurisdicional na composição de 
conflitos de interesses (em termos próximos, J. de Oliveira Ascensão, “A reserva...”, pág. 468, porque entende 
que “a solução de conflitos de interesses é o núcleo histórico da actividade jurisdicional, pelo que é sem 
dúvida abrangida por esta”; em termos próximos também, e sintetizando a jurisprudência do Tribunal 
Constitucional sobre a matéria, M. Assunção Esteves, “Direitos...”, págs. 10-11; entendendo, porém, que 
o referido preceito constitucional não pretende caracterizar a essência da função jurisdicional, sendo 
“mais descritivo que técnico”, J. de Castro Mendes, “Art. 206º...”, pág. 396; criticando o referido critério 
de distinção entre a função jurisdicional e as outras funções do Estado, que é o de Carnelutti, veja-se, 
porém, Manuel de Andrade, Lições..., págs. 309-319, para quem o mesmo “não especifica a actividade 
jurisdicional pela sua estrutura, mas sòmente no aspecto funcional (fim para o qual opera)”; entendendo 
também que a teoria de Carnelutti, segundo a qual a composição da lide seria a finalidade característica 
do processo de declaração, não explica “a natureza essencialmente publicística do processo nos modernos 
ordenamentos jurídicos, como instrumento para realizar em concreto a abstracta vontade do Estado”,
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4. Decisões sobre o mérito
Interessa-nos, como já deixámos sugerido, tratar da modificação de decisões que 
recaiam sobre o mérito da causa – abrangendo aqui aquelas que, não obstante 
não conheçam do mérito (por serem tomadas por imposição de regras proces-

pelo que tal finalidade deveria, antes, buscar-se na actuação do direito objectivo, conforme propugnado 
por Wach e Chiovenda, veja-se P. Calamandrei, “Il concetto...”, págs. 7-9; veja-se, também com interesse, 
A. Rodrigues Queiró, Lições..., págs. 50-53, caracterizando a função jurisdicional pela finalidade de 
realização da paz jurídica decorrente da resolução de uma questão de direito: em atenção, portanto, a 
um critério diverso do da resolução de um conflito de interesses; veja-se, por fim, Palma Carlos, Direito 
processual civil, tomo II, págs. 67-70, que, aceitando embora que a presença ou ausência de litígio seja 
elemento diferenciador das duas jurisdições, entende que tal corresponde a uma diferenciação mais 
profunda, dada por, na jurisdição contenciosa, se apreciarem direitos anteriores e, na voluntária, se 
ordenarem matérias relativas ao futuro). 
Mas já quanto à extensão ou não, a certos processos, dos princípios gerais do direito processual civil, a sua 
qualificação como processos de jurisdição voluntária e a discussão acerca da sua natureza jurisdicional 
ou administrativa (ou acerca da sua função: de solução de conflitos de interesses ou outra) pouco ou 
nada adiantará: além de que a especialidade, ao nível dos princípios, que porventura caracterize um 
determinado processo não é, segundo julgamos, suficiente para o subtrair ao direito processual civil, 
apenas influindo na sua caracterização como processo especial. 
Entendemos, em suma, que tem razão A. Anselmo de Castro (Direito..., vol. I, págs. 153-154), quando 
afirma que “só do legislador, em face de razões de oportunidade e conveniência averiguadas caso por 
caso, depende a inclusão na jurisdição voluntária de determinados processos. Trata-se, assim, apenas 
de uma classificação meramente legal”, bem como que “[m]ais importante que o problema da distinção 
doutrinal entre jurisdição contenciosa e voluntária, é a análise da sua regulamentação e o confronto 
entre as características das decisões graciosas e as das sentenças proferidas em acções de jurisdição 
contenciosa [...]”. 
Relativizando também a distinção entre a jurisdição voluntária e a contenciosa, mas por entender que 
o seu escopo social é o mesmo (a pacificação, “o mais relevante dos escopos da jurisdição”), veja-se C. 
R. Dinamarco, A instrumentalidade..., págs. 143-148; considerando mesmo que o conceito de jurisdição 
voluntária pertence à história das doutrinas, se não mesmo das ideologias processuais, porque não 
se caracterizaria, nem pela ausência de partes, nem pela iniciativa do juiz, nem pela inexistência de 
correspondência entre o pedido e o decidido, nem pela inexistência de impugnação ou de caso julgado, 
veja-se V. Denti, “La giurisdizione...”, págs. 338-339. Sobre as características dos actos graciosos no 
direito francês, que, do seu ponto de vista, ainda possuiriam natureza jurisdicional, veja-se também, com 
interesse, J. Vincent / S. Guinchard, Procédure..., págs. 205-210, S. Guinchard / F. Ferrand, Procédure..., 
págs. 242-247, e D. Tomasin, Essai..., págs. 110-112. 
Trataremos, todavia, desta questão mais adiante, quando analisarmos o fundamento da regra do artigo 
988º, nº 1, do CPC (infra, § 2º, II, 9.), tanto quanto possível com a profundidade que o tema merece. 
Quanto ao direito processual laboral, a sua autonomia face ao direito processual civil parece-nos hoje 
– não obstante a manutenção de um Código de Processo do Trabalho a par do Código de Processo 
Civil – definitivamente comprometida. Como em anteriores estudos procurámos salientar (cfr. Isabel 
Alexandre, “Princípios...” e “A execução laboral...”), a especialidade, ao nível dos princípios orientadores, 
que tradicionalmente se apontava ao direito processual laboral, sofre hoje tão grandes desvios que 
dificilmente esses princípios podem servir a sua função – a que alude o artigo 1º, nº 2, alínea d), do CPT 
– de integração de lacunas no campo do processo do trabalho. Não vemos, assim, qualquer razão para 
ignorar, na presente tese, as decisões proferidas em processo laboral. 
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suais), decidam sobre o mérito, pois também elas podem constituir caso julgado 
material15 – e não sobre a relação processual. 

Ainda que quanto às decisões sobre a relação processual – apenas aptas, nos 
termos do artigo 620º do CPC, a constituírem caso julgado formal16 – também 
se coloque o problema de saber em que termos a alteração superveniente de 
circunstâncias permite a sua modificação, afigura-se-nos que, na sua resolução, 
não assumirá relevância a necessidade de o juiz apreciar certas “circunstâncias 
especiais” (cfr. os artigos 619º, nº 2, e 282º, nº 2, do CPC), o que imediatamente 
condicionará a aplicabilidade, a essas decisões, do disposto nos artigos 619º,  
nº 2, e 988º, nº 1, do CPC e, consequentemente, autonomizará o problema em 
causa perante aquele que nos ocupa. 

Por outro lado, a regra, constante do artigo 620º do CPC, da força obrigatória 
dessas decisões apenas dentro do processo em que foram proferidas17 – decor-
rente do entendimento segundo o qual tais decisões não concedem uma tutela 
jurídica que revista um valor económico18 – implica que, em relação a elas, se não 
suscitem muitas das questões que trataremos, como por exemplo a de saber se, 
na sequência de alteração das circunstâncias, o interessado na modificação pode 
optar entre propor uma acção modificativa ou uma acção autónoma19.

Finalmente, as decisões que não recaem sobre o mérito não colocam, aten-
dendo ao seu específico objecto, o problema, que também estudaremos, da deli-
mitação do campo de aplicação da acção modificativa e da acção suplementar (a 

15 Neste ponto, afastamo-nos do entendimento adoptado no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
de 25 de Outubro de 1995: o de que a condenação de preceito não constitui caso julgado, porque não 
conhece do mérito.
16 Enquanto o caso julgado material se refere à imodificabilidade da decisão em ulteriores processos, 
traduzindo o carácter vinculativo do conteúdo da decisão e tutelando esse conteúdo, o caso julgado 
formal refere-se à imodificabilidade da decisão no próprio processo em que foi proferida, equivalendo 
à sua inimpugnabilidade na sequência do esgotamento dos recursos ordinários e tutelando o próprio 
título (cfr. S. Koussoulis, Beiträge..., págs. 12-14 e 19-20). O artigo 620º do CPC conexiona o caso julgado 
meramente formal com as decisões sobre a relação processual, mas não é, todavia, incontroverso que só as 
decisões sobre o mérito possam produzir caso julgado material: sobre o ponto, E. Redenti, “Il giudicato...”, 
págs. 258-260 (admitindo a figura da eficácia processual universal ou pan-processual de certas decisões 
sobre a relação processual, que não se confundiria com o caso julgado material); C. Ferri, “Sentenze...”, 
esp. págs. 427-436, ou A. Proto Pisani, in Foro it., 1986, págs. 3009-3010; na doutrina alemã, veja-se, por 
exemplo, W. Grunsky, “Prozess- und Sachurteil”, págs. 61-63, e W. Henckel, Prozessrecht..., págs. 227-231. 
17 Assim, STJ, 31.05.2005, em cujo texto se lê que “[s]ó a sentença cuja decisão verse sobre a relação 
material controvertida é susceptível de assumir a eficácia de caso julgado material [...]”. Considerando, 
porém, que em certos casos a decisão sobre a relação processual pode possuir eficácia fora do processo, 
STJ, 29.10.1997 (decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre competência em razão da matéria), e STJ, 
13.04.1994 (decisão que indefere uma arguição de nulidade por omissão de pronúncia). 
18 Sobre as razões da atribuição da autoridade de caso julgado apenas às sentenças que decidem sobre 
o mérito, veja-se G. Chiovenda, “Del sistema ...”, págs. 237-238. 
19 Infra, § 34º, II, 3, a).
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Zusatzklage ou Nachforderungsklage do direito alemão)20, nem o de saber se a alte-
ração superveniente pode ser feita valer na execução, na oposição à execução ou 
no recurso que esteja pendente21.

De qualquer modo, quando tratarmos dos pressupostos, quanto à decisão, da 
acção modificativa, aludiremos às decisões sobre a relação processual, nomeada-
mente para verificar se o regime daqueles preceitos lhes pode ser (ao menos em 
parte) analogicamente aplicável22.

5. Decisões constitutivas de caso julgado
Interessa-nos a modificação de decisões constitutivas de caso julgado material.

Quedará, assim, arredada da nossa atenção a modificação de decisões, de que 
são exemplo as providências cautelares ordinárias (e com esta designação abran-
gemos as que hajam sido decretadas sem a inversão do contencioso prevista no 
artigo 369º do CPC), que, por assentarem num mero perigo de dano para um 
direito e se bastarem com uma mera probabilidade (ainda que séria) da existên-
cia deste direito (cfr. os artigos 362º, nº 1, e 368º, nº 1, do CPC) – e que, aliás, 
logo por essa circunstância, não configuram decisões sobre o mérito, no sentido 
de decisões sobre a relação material controvertida, a que já aludimos23/24 e par-
ticularmente nos interessa (sem prejuízo de poder reconhecer-se a existência de 
um mérito cautelar)25 –, não são aptas a constituírem caso julgado material, nos 
termos do artigo 619º, nº 1, do CPC. 

Ainda que a modificação das providências cautelares ordinárias não seja livre 
– e, nessa medida, haja alguma proximidade face ao problema que nos ocupa, 
que também pressupõe a estabilidade da decisão como valor a proteger –, a cir-
cunstância de a lei prever um regime específico de substituição das providências 
(cfr. o artigo 368º, nº s 3 e 4, do CPC), de redução ou revogação das providên-
cias (cfr. o artigo 372º, nº 1, alínea b), e nº 3, do CPC) e de caducidade das provi-
dências (cfr. o artigo 373º do CPC) sempre exigiria um tratamento diferenciado 
da questão; por outro lado, o artigo 362º, nº 4, do CPC – de acordo com o qual  
“[n]ão é admissível, na dependência da mesma causa, a repetição de providência 
que haja sido julgada injustificada ou tenha caducado” – dá a entender que o caso 

20 Infra, § 23º, IV.
21 Infra, § 34º, II, 1, e § 14º, III.
22 Infra, § 17º.
23 Supra, § 1º, I, 4.
24 Como assinala J. de Castro Mendes (Direito processual..., 1º vol., págs. 252-253), a circunstância de o 
seu objecto ser um mero “fumus boni juris” constitui uma das características do procedimento cautelar.
25 Assinala Rui Pinto (A questão de mérito..., pág. 283) que, “de um ponto de vista global, não há identidade 
entre o mérito da tutela de urgência que já convencionámos designar por tutela cautelar e o mérito da 
tutela antecipatória/plena: na tutela cautelar o periculum para um direito é a causa de pedir e a providência 
cautelar é o pedido”.
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julgado das providências cautelares não apresenta os mesmos contornos do caso 
julgado das decisões proferidas na causa principal, motivo pelo qual nele não nos 
deteremos. O caso julgado que nos ocupa é aquele que é “rebelde ao provisório” 
e tem uma “vocação de perenidade”26.

Parece-nos, porém, útil averiguar se a norma do artigo 619º, nº 2, do CPC (ou 
a do artigo 988º, nº 1, do mesmo Código) pode ser analogicamente aplicada às 
providências cautelares ordinárias27, atendendo a que, no campo dos alimentos 
provisórios – e também, ao que se julga, no do arbitramento de reparação pro-
visória –, a lei permite a alteração ou cessação da prestação que tiver sido fixada 
(cfr. artigos 386º, nº 2, e 389º, nº 1, do CPC)28 e o regime em causa é ainda mais 
incompleto do que o contido naqueles primeiros preceitos e, bem assim, a que a 
doutrina e a jurisprudência portuguesas têm propendido a estender o instituto 
do caso julgado e as suas regras às providências cautelares, entendendo nomea-
damente que a excepção de caso julgado opera no procedimento cautelar e que 
o indeferimento da providência cautelar impede a formulação de nova pretensão 
cautelar assente na mesma causa de pedir29. 

As providências cautelares decretadas com inversão do contencioso mas ainda 
não consolidadas nos termos do artigo 371º, nº 1, do CPC não serão também 
objecto da nossa atenção, desde logo por não constituírem, à semelhança das 

26 As expressões são de D. de Béchillon, “Sur l’identification...”, pág. 1806. 
27 Infra, § 18º.
28 À luz do CPC de 1961, que continha regras idênticas, veja-se, no sentido da abrangência, na remissão 
contida no artigo 404º, nº 1, do CPC, da regra do artigo 401º, nº 2, e portanto, no sentido da aplicação 
do disposto na lei quanto à cessação ou alteração dos alimentos provisórios à reparação provisória do 
dano, J. Cura Mariano (A providência cautelar..., págs. 112-113). 
29 Assim: STJ, 06.06.2000, considerando que “a natureza dos procedimentos cautelares não é avessa 
às figuras das excepções de litispendência ou do caso julgado, nada obstando a que qualquer dessas 
excepções se coloque entre dois processos de natureza cautelar”; A. S. Abrantes Geraldes, Temas..., III 
vol., págs. 125-126 e notas 188 e 189. Também Rui Pinto (A questão de mérito..., págs. 596 e 681-682) alude 
a um caso julgado cautelar, formal e material – embora assinale a inidoneidade da tutela cautelar para 
adquirir o valor de caso julgado absoluto (idem, pág. 305) – e, bem assim (idem, págs. 568 e 599), a uma 
causa de pedir da causa cautelar, que integraria factos idênticos aos alegados na acção principal (que 
seriam, concretamente, os factos relativos à titularidade de um direito subjectivo ou de um interesse 
legalmente protegido) e factos diferentes dos aí alegados (que seriam os factos integrativos do perigo e 
idóneos, segundo um critério de causalidade adequada presumida, a causar um dano, novo ou continuado 
– mas um dano futuro, de qualquer modo –, a esse direito ou interesse). Sobre o uso destes conceitos na 
jurisprudência portuguesa, veja-se ainda Rui Pinto (idem, págs. 243-244, nota 1213). Contra o uso do 
conceito de caso julgado material em sede de providências cautelares, porque “o efeito de caso julgado é 
próprio duma decisão de mérito, como tal definidora das situações jurídicas das partes”, veja-se, porém, 
J. Lebre de Freitas (“Repetição...”, págs. 473-475), que explica o preceito do artigo 381º, nº 4, do CPC de 
1961 (correspondente ao artigo 362º, nº 4, do Código actual) – nos termos do qual “[n]ão é admissível, 
na dependência da mesma causa, a repetição de providência que haja sido julgada injustificada ou tenha 
caducado” – “pela inadequação do conceito de caso julgado à figura da providência cautelar”. 
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ordinárias, caso julgado material. Mas admitimos que a sua alteração com funda-
mento em circunstâncias supervenientes não levante os mesmos problemas que 
a alteração das providências cautelares ordinárias, atendendo a que a lei prevê 
um específico meio de impugnação da existência do direito por elas acautelado: 
a proposição da acção principal pelo requerido. 

Relativamente às providências cautelares que se tenham consolidado por 
força da inversão do contencioso, nos termos do artigo 371º, nº 1, do CPC, não 
podemos excluí-las da nossa pesquisa com o fundamento de que não são aptas 
a constituírem caso julgado material, mas apenas com o de que a afirmação do 
caso julgado material de tais providências sempre implicaria um estudo da figura 
em múltiplos aspectos do seu regime, que não podemos empreender. Diríamos, 
numa primeira aproximação, que se o regime da sua alteração não for o do artigo 
386º, nº 2, do CPC, deve ser o do artigo 619º, nº 2, do CPC, sendo portanto natu-
ral estudar também a aplicação desta regra a tais providências: mas com tal abor-
dagem contribuiríamos, quanto muito, para o estudo da natureza da providência 
cautelar consolidada e pouco para o do tema que nos interessa desenvolver.

Não excluiremos, no entanto, da nossa pesquisa as decisões relativamente 
às quais se questiona, por razões distintas das características do procedimento 
em que foram proferidas ou da sua não incidência sobre o mérito, e que mais se 
prendem com o seu conteúdo assistencial, a possibilidade de formarem caso jul-
gado material, de que constituem exemplo as resoluções da jurisdição voluntá-
ria, já mencionadas30.

 Seria, aliás, anómalo ignorá-las, atendendo a que dispõem de um regime pró-
prio de modificação, que exige ser confrontado com o das decisões referidas no 
artigo 619º, nº 2, do CPC. 

Apesar de o objecto da presente tese se referir à modificação do caso julgado 
material, parece-nos que se impõe analisar ainda a questão paralela de saber se a 
alteração de circunstâncias que a justificaria permite igualmente a modificação 
da decisão pelo próprio órgão que a proferiu, após a extinção do seu poder juris-
dicional mas antes do trânsito em julgado, bem como a modificação da decisão 
pelo tribunal perante o qual um eventual recurso esteja pendente.

Trata-se, no fundo, de saber se o interessado na modificação terá de esperar 
pelo trânsito em julgado da decisão para propor a acção correspondente – por 
outras palavras ainda, se o caso julgado formal é pressuposto da acção modifica-
tiva –, ou se poderá invocar a alteração das circunstâncias perante o órgão que 

30 No direito italiano, porém, discute-se – em atenção às debilidades desses procedimentos, no que diz 
respeito à salvaguarda do contraditório – se as decisões proferidas nos procedimenti in camera di consiglio 
deverão formar caso julgado (cfr. Isabel Alexandre, “O caso julgado...”, págs. 16-18). De qualquer modo, 
não parece questionável a possibilidade de as resoluções da jurisdição voluntária constituírem decisões 
sobre o mérito: assim, RP, 02.02.1993.
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proferiu a decisão ou o tribunal de recurso. Complementarmente, justificar-se-
-á ainda investigar se essa alteração das circunstâncias pode ser deduzida após 
o encerramento da discussão na primeira instância e antes do proferimento da 
correspondente decisão.

Na verdade, o tratamento das questões que acabam de ser referidas – às quais 
o artigo 619º, nº 2, do CPC não dá resposta, atendendo a que, pelo menos face ao 
teor literal da epígrafe respectiva, se refere apenas à sentença transitada em jul-
gado – é imprescindível para a compreensão da especificidade que o trânsito em 
julgado introduz no tema que escolhemos. A elas também aludiremos quando 
tratarmos dos pressupostos relativos à decisão modificanda31. 

6. Modificação por via judicial
Interessa-nos apenas a modificação das decisões por via judicial. Ainda que se 
conclua que tal modificação pode ser determinada por outra via – por exemplo, 
por via de uma alteração legislativa, que nessa eventualidade consubstanciaria a 
própria alteração das circunstâncias a que alude o artigo 619º, nº 2, do CPC32 –, 
razões de ordem constitucional impediriam, desde logo, que a modificação ope-
rasse através da prática de um acto legislativo, político ou administrativo, uma 
vez que, à revelia do disposto no artigo 205º, nº 2, da Constituição, tal significa-
ria que as decisões dos tribunais não seriam, afinal, obrigatórias para as outras 
autoridades, além de que violaria o princípio da separação de poderes consagrado 
no artigo 111º da Constituição33.

31 Infra, § 14º.
32 Sobre este problema, infra, § 25º.
33 A Comissão Constitucional referiu-se, pela primeira vez, à garantia do caso julgado relativamente a 
decisões subsequentes, concretas e individuais, de órgãos diversos dos tribunais, no seu acórdão nº 87, 
de 16 de Fevereiro de 1978. Sobre a protecção do caso julgado face à lei na jurisprudência constitucional 
portuguesa, veja-se a síntese de J. P. Cardoso da Costa, O princípio da reserva..., pág. 9, nota 10. A este 
propósito, assinala ainda Paulo Otero (Ensaio..., pág. 51), o seguinte: “o princípio da intangibilidade do 
caso julgado não permite afirmar que a Constituição impossibilita que uma nova decisão judicial possa 
colocar em causa uma sentença transitada em julgado. Se dúvidas existissem, o próprio artigo 282º, 
nº 3, 2ª parte, confirma essa mesma possibilidade. Por isso mesmo, a garantia constitucional do caso 
julgado é, antes de mais, uma exclusão de intervenção directa dos actos jurídicos dos restantes poderes 
públicos”. Considerando que a eliminação do caso julgado por via legislativa consubstanciaria grave 
atentado aos princípios do Estado de direito, H. W. Fasching, Lehrbuch..., pág. 780. Nesta perspectiva, 
pode ainda aceitar-se a opinião de O. Bülow (Gesetz..., pág. 7), segundo a qual o caso julgado tem força 
superior à força da lei, através dele proferindo o poder estadual a última palavra. Mais correcta é, porém, 
a abordagem de J. de Castro Mendes (“Caso julgado...”, pág. 49), quando afirma que da qualificação dos 
tribunais como órgãos de soberania e do princípio da separação de poderes decorre que “[t]ransitada 
em julgado, a sentença desprende-se da lei em que se gerou e vale por si mesma, baseada directamente 
na Constituição”. Refira-se que esta discussão acerca do fundamento da validade do caso julgado e 
repercussão desse fundamento na possibilidade de modificação do caso julgado por via legislativa tem 
algumas afinidades com a discussão – de que um pouco mais adiante daremos conta – que envolve a 
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A modificação que nos ocupa pressupõe, pois, a intervenção de um juiz, ainda 
que cumpra esclarecer os termos dessa intervenção (nomeadamente, se ela terá 
lugar em acção autónoma, em recurso pendente ou na oposição à execução). 

E pressupõe, naturalmente, o entendimento segundo o qual a Constituição 
não proíbe – ainda que dentro de limites que importa apurar – a modificação do 
caso julgado por outro tribunal34.

7. Modificação e cessação de efeitos
Apesar do termo utilizado (“modificação”), interessar-nos-á também a pura 
e simples cessação dos efeitos de uma decisão judicial transitada, em virtude 
da alteração de circunstâncias: o fenómeno é, aliás, conhecido no direito civil, 
onde se reconhece que, perante certos casos de alteração de circunstâncias, não 
se justifica a manutenção de qualquer efeito de um negócio jurídico anterior-
mente celebrado, impondo-se a respectiva resolução (cfr. os artigos 439º e 432º 
e seguintes do CC)35.

Indo até mais longe, justifica-se que analisemos se a modificação se pode tra-
duzir na pura e simples obtenção do efeito jurídico da decisão anterior, mas em 
benefício da parte então vencida, ou em prejuízo de um terceiro.

Trataremos destas questões quando analisarmos, no quarto capítulo, o pos-
sível conteúdo da sentença modificativa36.

teoria material e a teoria processual do caso julgado: também estas teorias se interrogam sobre a razão 
da vinculatividade do caso julgado que contraria a lei (assinalando ser esta a questão que ocupa as duas 
teorias, E. M. Michelakis, “Rechtsnorm...”, págs. 311-312).
34 Segundo Paulo Otero (Ensaio..., pág. 52), “[e]m termos constitucionais, apenas o princípio do Estado 
de Direito e seus inerentes valores impossibilitam directamente que os próprios tribunais derroguem o 
caso julgado. [...] Todavia, sempre importa sublinhar que o próprio princípio do Estado de Direito pode 
fundamentar uma intervenção excepcional dos tribunais sobre decisões já transitadas em julgado. [...] 
pode dar-se como assente que, segundo a Constituição, apenas mediante uma nova decisão judicial [...] 
o caso julgado pode ser afectado, verificada alguma das circunstâncias excepcionais anteriormente 
indicadas [...]”. Uma dessas circunstâncias excepcionais é precisamente, de acordo com o autor, a situação 
regulada no artigo 619º, nº 2, do CPC (artigo 671º, nº 2, do CPC de 1961) (infra, § 1º, III, 3.).
35 Como salienta P. Pais de Vasconcelos (Teoria geral..., pág. 377), “[a] modificação do negócio jurídico, 
como alternativa à sua resolução, só deve ser admitida enquanto o seu resultado possa ainda ser imputado 
à autonomia privada das partes, e deve ser afastada quando se conclua que as partes, ou uma delas, não 
teria fechado o negócio com esse conteúdo”. A resolução, na definição de M. J. de Almeida Costa (Direito 
das obrigações, pág. 285), é “o acto de um dos contraentes dirigido à dissolução do vínculo contratual, 
em plena vigência deste, e que tende a colocar as partes na situação que teriam se o contrato não se 
houvesse celebrado”. Sobre a distinção entre a resolução, a denúncia e a revogação de um “contrato 
duradoiro válido em vias de execução”, veja-se J. Baptista Machado (“Anotação”, págs. 278-279, nota 9), 
aderindo ao entendimento segundo o qual a resolução se caracterizaria “por ser comum aos contratos 
com prestações instantâneas e aos contratos duradouros e por produzir os seus efeitos em plena vigência 
do prazo contratualmente fixado, tendo normalmente por fundamento [...] uma perturbação na execução 
do contrato que afecta o interesse do credor”.
36 Infra, § 35º.
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8. Alteração das circunstâncias
A alteração das circunstâncias relevante para efeitos de modificação é um con-
ceito que só poderemos precisar quanto tratarmos dos pressupostos, quanto às 
circunstâncias, da acção modificativa contemplada no artigo 619º, nº 2, do CPC37: 
nomeadamente, ainda nada podemos avançar quanto à equivalência entre cir-
cunstância e facto, quanto à necessidade de alteração objectiva de circunstâncias 
ou quanto à referência temporal da alteração38.

Atendendo à impossibilidade, por ora, de delimitação positiva do objecto da 
presente investigação, se nos centrarmos no conceito de alteração das circunstân-
cias, torna-se importante salientar que os pressupostos da modificação que nos 
interessa são, em princípio, diversos dos do recurso extraordinário de revisão – a 
essa diversidade aludindo o próprio artigo 619º do CPC, que contempla as duas 
realidades em números distintos –, justificando a modificação por alteração das 
circunstâncias, só por isso, tratamento autónomo em relação à modificação da 
decisão que porventura decorra da procedência daquele recurso extraordinário. 

E a alteração das circunstâncias relevante para efeitos do artigo 619º, nº 2, 
do CPC não se traduzirá, também em princípio, na verificação da condição, no 
decurso do prazo ou na prática do facto a que o artigo 621º – se bem que pres-
supondo (ao menos literalmente), ao invés daquele primeiro preceito, não uma 
sentença condenatória, mas uma sentença absolutória – alude: na verdade, seria 
estranho que os mesmos factos conduzissem simultaneamente à caducidade do 
caso julgado (a que o artigo 621º inequivocamente respeita, pois prevê situações 
em que a sentença deixou de constituir obstáculo à renovação do pedido) e à modifi-
cação do caso julgado, figura a que, pelo menos aparentemente, subjaz a manu-
tenção dos efeitos do caso julgado.

Finalmente, a alteração das circunstâncias a que se refere o artigo 619º,  
nº 2, do CPC não parece equivaler à superveniência de um facto modificativo ou 
extintivo da obrigação, porque para essa superveniência o Código prevê a figura 
da oposição à execução (cfr. o artigo 729º, alínea g), do CPC).

A alteração das circunstâncias relevante para a acção modificativa aproxima-
-se, assim, da alteração das circunstâncias relevante para a resolução ou modifica-
ção do contrato nos termos dos artigos 437º e seguintes do CC, mas este ponto, 
como dissemos, só poderá ser esclarecido posteriormente.

37 Infra, §§ 23º a 31º.
38 Dado que ainda nada podemos concluir quanto a estes aspectos, não podemos também fazer coincidir, 
desde já, a alteração das circunstâncias com a superveniência, no sentido em que este conceito é utilizado 
por Remo Caponi (L’efficacia..., pág. XVI): o de efeito jurídico que se produz depois do momento a que 
se refere o julgado, e que pode consistir num facto novo, numa lei nova ou num efeito jurídico que 
continua depois do julgado.
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II. Delimitação negativa
1. Impugnação do caso julgado através de recurso extraordinário de revisão
Como deixámos sugerido39, é necessário sujeitar o presente tema a uma delimi-
tação negativa face ao tema afim do recurso extraordinário de revisão (regulado 
nos artigos 696º e seguintes do CPC)40. 

É certo que tal delimitação negativa não assume especiais dificuldades quando 
se entenda que, subjacente ao regime do artigo 619º, nº 2, do CPC, se encontra 
uma alteração da causa de pedir da acção anterior: é que, como se salientou em 
acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Março de 1973 – embora face 
a um regime legal que ainda distinguia a revisão da oposição de terceiro –, o 
recurso de revisão assenta precisamente na causa de pedir da acção anterior41.

Já quando se considere que a acção modificativa não pressupõe necessaria-
mente uma alteração da causa de pedir – ou quando se considere que há que ave-
riguar a existência de tal pressuposto, não o dando como adquirido –, a fronteira 
entre esse instituto e o da revisão esbate-se consideravelmente, porque ambos 

39 Supra, § 1º, I, 8.
40 Antes da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto, que integrou o antigo 
recurso extraordinário de oposição de terceiro na revisão (cfr. a redacção do artigo 771º, alínea g), do 
CPC de 1961, emergente daquele diploma) e consagrou um novo recurso extraordinário – o recurso para 
uniformização de jurisprudência –, diríamos que essa delimitação deveria ser feita perante os recursos 
extraordinários em geral.
41 Quanto à oposição de terceiro, outrora um recurso extraordinário autónomo (cfr. os artigos 778º 
e seguintes do CPC de 1961, na redacção anterior ao Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto) – e 
admitindo que a questão era pertinente, face à inexistência de uma fase rescisória semelhante à do 
recurso de revisão, em que a causa anterior seria novamente instruída e julgada (sobre este aspecto: J. 
de Castro Mendes, Direito processual..., 3º vol., pág. 75, nota 75; A. Ribeiro Mendes, Recursos..., págs. 298 
e 314, salientando que, na oposição de terceiro, as fases rescindente e rescisória só num plano lógico se 
distinguem, bem como que, “[s]e a decisão for no sentido de rescisão da decisão transitada em julgado, 
seguir-se-á depois, no mesmo acto, a substituição desta pela nova decisão (juízo rescisório)”) –, parece-
nos que a causa de pedir da acção anterior sempre diferiria da do recurso extraordinário, porque os 
únicos factos que o recorrente tinha de alegar – e demonstrar, em regra mediante a junção da “sentença 
transitada em julgado, da qual conste que a decisão recorrida resultou de simulação processual das 
partes e envolve prejuízo para terceiro” – eram a simulação e o prejuízo (cfr. o artigo 779º do CPC de 
1961, na redacção anterior ao Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto), factos que obviamente não 
tinham constituído a causa de pedir da acção anterior. Face à versão do Código de Processo Civil de 1961 
emergente do Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto, que integrou a oposição de terceiro na revisão 
(cfr. o artigo 771º, alínea g), daquele Código) – solução que é também a actual, conforme resulta do artigo 
696º, alínea g), do CPC –, diríamos que, sendo embora diversa a causa de pedir da revisão intentada ao 
abrigo do artigo 771º, alínea g) face à causa de pedir da acção anterior (porque, como resultava do artigo 
773º, nº 1, do CPC de 1961, o recorrente apenas tinha de alegar o facto constitutivo do fundamento do 
recurso e o prejuízo resultante da simulação processual), a circunstância de tal recurso extraordinário 
culminar com a anulação da decisão recorrida, não havendo nova instrução ou julgamento da causa 
anterior (cfr. o artigo 776º, nº 2, do CPC de 1961), retirava-lhe qualquer paralelismo com a acção prevista 
no artigo 671º, nº 2, do CPC de 1961 (correspondente ao artigo 619º, nº 2, do CPC actual), tornando 
desnecessária a demarcação das duas figuras. 
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parecem produzir o mesmo efeito: precisamente, a destruição do caso julgado 
(ou a modificação do caso julgado).

E ainda mais se esbate tal fronteira quando se considera que a revisão assume 
uma natureza híbrida (de recurso, na 1ª fase ou fase rescindente, em que se visa 
revogar a decisão anterior; de acção declarativa, na fase subsequente ou fase res-
cisória, em que se visa substituir a decisão anterior) ou mesmo só a natureza de 
acção42, bem como que, subjacente à revisão, pode estar a superveniência de elementos 
decisivos, conforme sustentava Alberto dos Reis43, referindo-se às duas hipó-
teses previstas respectivamente nos nº s 3º e 7º do artigo 771º do CPC de 1939 – a 
da apresentação de “documento novo de que a parte não dispusesse nem tivesse 
conhecimento e que, por si só, seja suficiente para destruir a prova em que a sen-
tença se fundou” e a da contrariedade da sentença revidenda “a outra que cons-
titua caso julgado para as partes, formado anteriormente, se o vencido mostrar 
que não teve conhecimento dele enquanto o processo esteve pendente” (esta 
última hipótese, aliás, tendo deixado de estar prevista no artigo 771º do CPC de 
1961, na redacção emergente do Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto) –, ou 
a mudança das circunstâncias que se verificavam ao tempo do julgamento, de acordo com 
o que, segundo o mesmo Autor, se prevê na Zivilprozessordnung alemã44.

42 Veja-se, a este respeito, Manuel Rodrigues (Dos recursos, págs. 213-214), observando, à luz do CPC de 
1939, que “[a] revogação que se obtém hoje por um recurso, obtinha-se no regime do Código anterior [...] 
por uma acção, a acção de anulação de caso julgado”, verificando-se que “[d]e facto, porém, a situação 
não mudou. No regime anterior anulava-se a sentença, mas respeitava-se o processo – é o que sucede 
agora. Elimina-se o vício de acção ou de omissão e julga-se novamente com os elementos nêle existentes, 
salvo o caso do nº 6 do art. 771º, em que tudo se deverá refazer”. Aceitando a natureza híbrida do recurso 
de revisão, RL, 30.04.2009 (Proc. 9297/08-2), e F. Amâncio Ferreira, Manual..., 9ª ed., págs. 342-343. 
Parecendo, todavia, atribuir à revisão natureza de acção, mesmo na fase rescindente, veja-se J. Lebre 
de Freitas (“Recurso de revisão...”, págs. 363-364), que dessa característica deduz a possibilidade de 
equiparação do requerimento de interposição da revisão a uma petição inicial (assim, o fundamento 
de facto especificado pelo recorrente, nos termos do artigo 773º, nº 1, do CPC de 1961, poderia ser 
diferentemente qualificado pelo tribunal); posteriormente, porém, o Autor (“Recurso extraordinário...”, 
pág. 25) viria a sustentar a natureza híbrida da revisão (porque nela se combinariam recurso e acção), 
atendendo a que a revisão se destinaria a impugnar uma sentença (o que lhe atribuiria a característica de 
recurso) e, simultaneamente, numa das suas fases (rescisória ou, excepcionalmente, rescindente) teria 
estrutura semelhante à de uma acção declarativa. Configurando a revisão como um recurso, atendendo 
a vários elementos (por exemplo, destinar-se a revisão a atacar uma decisão, proceder o tribunal da 
revisão a um novo exame da causa, não haver independência absoluta em relação ao anterior processo, 
não ser aplicável a regra da competência da 1ª instância, serem aplicáveis à revisão as regras dos recursos 
e ser o recorrido notificado e não citado), veja-se Teresa Santos, O recurso extraordinário..., págs. 346-349. 
43 J. Alberto dos Reis, Código..., vol. VI, pág. 339.
44 Segundo J. Alberto dos Reis (Código..., vol. VI, pág. 332), a acção de restituição alemã (que adiante 
designamos como acção de revisão e que coincide parcialmente com o nosso recurso extraordinário de 
revisão) pode ter dois tipos de fundamentos: prática de actos puníveis e mudança de circunstâncias, 
abrangendo este último tipo a anulação posterior da decisão em que se fundou a sentença a rever, a 
descoberta de “uma sentença civil anterior que devesse ser tomada em conta e imponha decisão contrária 
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Aliás, para Alberto dos Reis45, o recurso de revisão português assemelhar-
-se-ia mais a uma acção de rescisão do que a uma acção de anulação (assim se aproxi-
mando do modelo italiano em detrimento do germânico, que se diferenciariam 
por este visar “ou a anular ou a rescindir uma sentença definitiva” e o modelo ita-
liano destinar-se “ùnicamente a rescindir uma sentença cuja base de facto está 
inquinada de erro grave”), pois só no caso contemplado no nº 6º do artigo 771º 
do CPC de 1939 (correspondente à alínea e) do artigo 771º do CPC de 1961 e à 
alínea e) do artigo 696º do actual CPC) – ou seja, na hipótese de “tendo corrido 
à revelia a acção e a execução, se mostrar que faltou ou foi nulamente feita a cita-
ção do réu” – “é que na base da revisão está um erro de actividade ou de pro-
cesso (error in procedendo); nos outros casos, rescinde-se a sentença passada em 
julgado, porque ela assentou sobre bases de facto que se descobre serem erradas”. 

Este erro pode, é certo, ainda segundo Alberto dos Reis46, constituir tam-
bém um vício (excepto nas já mencionadas hipóteses dos nº s 3º e 7º do artigo 
771º do CPC de 1939); de qualquer modo, vício processual só existiria no caso do 
referido nº 6º (falta ou nulidade da citação em caso de revelia). Algo contradito-
riamente porém, Alberto dos Reis47 também pareceria sustentar, em outro 
lugar48, que aquilo que distingue a modificação da decisão da respectiva revisão 
através do correspondente recurso extraordinário é a primeira justificar-se pela 
“modificação das condições e circunstâncias em que foi emitida” e a segunda 
ter sido “tomada em condições irregulares”, isto é, achar-se “inquinada de vício 
ou infecção grave”. 

Do que acabou de dizer-se decorre que não pode afirmar-se, sem mais, que a 
impugnação do caso julgado em que a revisão se traduz – equivalha tal impugnação à 
respectiva anulação ou declaração de nulidade49, ou à respectiva revogação (é, de 
resto, flutuante a terminologia legal: de acordo com o artigo 701º, nº 1, do CPC, 
se o fundamento da revisão for julgado procedente, a decisão é revogada; já de 

à que foi proferida” e, por último, a obtenção pela parte de “documento novo, susceptível de determinar 
decisão que lhe seja mais favorável”. 
45 J. Alberto dos Reis, Código..., vol. VI, pág. 334.
46 J. Alberto dos Reis, Código..., vol. VI, pág. 339.
47 J. Alberto dos Reis, Código..., vol. VI, pág. 340.
48 Concretamente, a propósito do problema de saber se pode intentar-se recurso extraordinário de 
revisão de uma resolução da jurisdição voluntária, por esta não constituir caso julgado.
49 Segundo J. de Castro Mendes (Limites objectivos..., pág. 31), do artigo 675º do CPC de 1961 (actual 
artigo 625º) decorre que “não forma caso julgado a sentença que ofende caso julgado anterior (...). A revisão 
(cfr. art. 771 alínea g) [do CPC de 1961]) é aqui um recurso de declaração de nulidade e não de anulação; 
declarativo e não constitutivo”. Porém, e como já se referiu, este fundamento de revisão a que alude o 
Autor deixou de estar consagrado no CPC de 1961, na redacção emergente do Decreto-Lei nº 303/2007, 
de 24 de Agosto (cfr. o artigo 771º do CPC de 1961, depois deste diploma). Sobre as razões da abolição 
deste fundamento de revisão e avançando algumas críticas à solução actual, J. Lebre de Freitas / A. 
Ribeiro Mendes, Código..., vol. 3º, tomo I, págs. 227-228.
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acordo com o artigo 701º, nº 2, que contempla um fundamento de revisão que, 
antes do Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto, motivava a oposição de ter-
ceiro, “se o fundamento da revisão for julgado procedente anula-se a decisão 
recorrida”)50 – se traduz num recurso e não numa acção, diversamente do que sucederia 
com a acção modificativa, nem pode afirmar-se que a revisão pressupõe necessariamente 
um vício da sentença transitada em julgado51 – ou a respectiva inexactidão52 – e nunca 

50 J. Alberto dos Reis (Código..., vol. VI, págs. 391-406) fala indiferenciadamente em anulação e revogação 
da sentença a rever. J. Lebre de Freitas / A. Ribeiro Mendes (Código..., vol. 3º, tomo I, págs. 240-241), 
por seu lado, criticam a redacção do artigo 776º, nº 2, do CPC de 1961 (correspondente ao artigo 
701º, nº 2, do CPC actual), entendendo que, em rigor, se verifica a revogação da decisão recorrida. 
Considerando que a decisão que julga procedente o recurso de revisão revoga a decisão revidenda, 
veja-se também Teresa Santos, O recurso extraordinário..., pág. 283. No direito italiano, a propósito da 
revocazione straordinaria (sensivelmente equivalente ao recurso de revisão português), a doutrina refere 
também indiferenciadamente a revogação ou anulação consequente à procedência de tal recurso: assim, 
E. Fazzalari (“Revocazione...”, págs. 299-300), observando que “il giudice emette sentenza che ‘revoca’ la 
sentenza impugnata, cioè l’annulla (‘revoca’, come ‘rescissione’, come ‘cassazione’, è sinonimo tradizionale 
di ‘annullamento’)”. Supomos que o uso, na lei, e a propósito da revisão, tanto do termo “revogação” 
como do termo “anulação” reflecte o antecedente histórico da revisão (que foi a acção de anulação de 
caso julgado) e, bem assim, a circunstância, a que se referia Manuel Rodrigues, de substancialmente a 
revisão equivaler àquela acção. 
51 Parece-nos que, não obstante o recurso extraordinário de revisão (tal como, aliás, os recursos ordinários) 
ser um meio de impugnação de decisões, o vício que lhe pode servir de fundamento – e abstraindo agora da 
questão de saber se se trata do único fundamento possível – sempre será um vício da sentença (decorrente 
de um vício do processo ou da própria sentença) e não necessariamente uma anomalia da parte decisória 
da sentença. A doutrina revela, todavia, alguma oscilação na determinação do quid a que o vício pode 
ser imputado: assim, salientava Palma Carlos (Direito processual civil – Dos recursos, págs. 255-257, e Direito 
processual civil – Dos recursos (Lições...), pág. 274) que os recursos extraordinários (o Autor não se referia, 
naturalmente, ao actual recurso para uniformização de jurisprudência, que, ao tempo, não constituía 
recurso extraordinário), na medida em que se destinam a combater vícios da sentença transitada em 
julgado (no caso da revisão, e exceptuada a hipótese da preterição do caso julgado, “vícios objectivos 
na organização do processo”; no caso da (antiga) oposição de terceiro, “vícios de ordem subjectiva (que 
se verificam nos sujeitos da relação jurídico-processual)”), devem ser qualificados como recursos de 
reparação; M. Teixeira de Sousa (Estudos..., págs. 597-598), por seu lado, reduz a dois os fundamentos dos 
recursos extraordinários: concretamente, a vícios do processo ou da decisão; F. Pessoa Jorge (Direito..., pág. 
63) fala simplesmente em vícios ocorridos na decisão; J. Lebre de Freitas / A. Ribeiro Mendes (Código..., 
vol. 3º, tomo I, pág. 222) referem que “[o] recurso extraordinário de revisão visa combater um vício ou 
anomalia processual de especial gravidade, de entre um elenco taxativamente previsto”; J. C. Hitters 
(Revisión..., pág. 95), referindo que o Código de Portugal enumera entre os motivos de revisão erros in 
procedendo e vícios substanciais.
52 Face ao direito alemão, observa W.-D. Walker (“Beseitigung...”, pág. 379) que a objectiva inexactidão 
da sentença não é necessária nem suficiente condição de admissibilidade da reabertura do processo 
nos termos dos §§ 578 e seguintes da ZPO; no mesmo sentido, K. Johannsen (“Rechtfertigung...”, 
págs. 82-83), frisando que o fim da revisão não é a obtenção de uma sentença mais conforme com o 
direito material, como o demonstra a circunstância de a eventual injustiça da sentença a rever não ser 
discutida nas várias fases desse processo. Parece-nos que este entendimento vale também para o direito  
português.



38

MODIFICAÇÃO DO CASO JULGADO MATERIAL CIVIL POR ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

uma alteração das circunstâncias53, destinando-se, por causa desse vício, a destruir 
os efeitos da sentença54.

 O mesmo é dizer que não é possível arredar, desde já, do objecto da presente 
investigação a figura do recurso de revisão, com o argumento de que apenas nos 
motiva a modificação do caso julgado em virtude da alteração de circunstâncias 
– signifique ou não esta alteração uma alteração da causa de pedir – e não em 
virtude de um vício originário da sentença modificanda: trata-se de aspecto que, 

53 J. C. Hitters (Revisión..., pág. 10), porém, distingue claramente entre a modificação das circunstâncias 
e o vício da sentença, considerando que a revisão pressupõe necessariamente esta última hipótese.
54 Essa destruição dos efeitos da sentença transitada em julgado tem lugar na fase rescindente dos 
recursos extraordinários: como observa A. Ribeiro Mendes (Recursos..., pág. 298), nessa fase “o tribunal 
vai apreciar os fundamentos do recurso, de forma a poder decidir se a decisão já transitada em julgado 
deve ou não ser aniquilada (rescindida)”.
Ao dizermos que a destruição dos efeitos da sentença revidenda comporta a anulação do caso julgado 
estamos a tomar posição, e em sentido afirmativo, sobre a questão de saber se o caso julgado é um efeito da 
sentença transitada em julgado (contra, entendendo que o caso julgado não é um efeito, mas um atributo 
da sentença enquanto acto e dos seus efeitos – que podem ser declarativos, constitutivos ou executivos 
–, equivalendo, portanto, à imodificabilidade de ambos os elementos, e estando os terceiros sujeitos à 
eficácia da sentença, mas não à autoridade do caso julgado, veja-se E. T. Liebman, Efficacia ed autorità..., 
especialmente págs. 24-48, “Ancora sulla sentenza...”, págs. 239-247 e 248-250, “Effetti della sentenza 
...”, págs. 2-5, e “Sentenza...”, págs. 3-4; identicamente, V. Andrioli, “Limiti...”, pág. 58, e Appunti..., págs. 
218-222, e E. Fazzalari, “Il cammino...”, págs. 590-591). E entendemos que o caso julgado é um efeito da 
sentença, não só pela regulação da figura num capítulo autónomo do CPC – dedicado, precisamente, 
aos efeitos da sentença (cfr. os artigos 619º e seguintes) –, mas também porque a força obrigatória em 
que ele se traduz não significa uma mera diferença de grau relativamente à eficácia que a sentença 
apresenta, uma vez proferida. Crítico em relação à tese de Liebman que, na sua formulação mais recente, 
reconhece à sentença, depois da pronúncia, força vinculativa plena para as partes relativamente ao 
conteúdo da decisão, fazendo ainda impender sobre o juiz de um processo no qual a sentença seja 
invocada – e na hipótese de tal processo não ser suspenso – o dever de fundar a sua decisão na precedente 
declaração judicial (cfr. E. T. Liebman, “Effetti della sentenza...”, págs. 5-6 e 7-10), veja-se A. Attardi 
(“Il giudicato...”, especialmente págs. 261-264 e 298), salientando que, em se seguindo tal orientação, é 
difícil determinar o que acrescenta o trânsito em julgado à sentença e, bem assim, observando que “não 
é configurável uma eficácia declarativa na sua forma pura e natural [...], susceptível de ser entendida 
como força vinculativa da declaração judicial que opera até que se demonstre que a sentença é injusta ou 
padece de error in iudicando”; E. T. Liebman manteria, porém, a sua posição em “Sentenza...”, págs. 7-16. 
Críticos também em relação à distinção de Liebman entre a imperatividade da sentença e o caso julgado, 
veja-se, entre muitos outros Autores: F. Carnelutti (“Efficacia...”, págs. 205-206, e “Bilancio...”, págs. 78-
79), considerando que a autoridade não pode equivaler à imutabilidade, que a autoridade se confunde 
com a eficácia, e que apenas se justifica a distinção entre eficácia e imutabilidade; E. Heinitz (I limiti..., 
págs. 20-25), assinalando que a essência do caso julgado não é suficientemente caracterizada com a mera 
referência à imutabilidade; M. Vellani (Naturaleza..., págs. 72-100), para quem a imperatividade que torna 
a sentença apta a constituir a regra da relação material declarada pelo juiz só se adquire nos termos do 
artigo 2909º do c. c. e, portanto, só desde a constituição de caso julgado formal; entre nós, A. J. Brandão 
(“Caso julgado...”, págs. 99-101 e 106), considerando a tese de Liebman “uma longa, embora brilhante 
tautologia: imutabilidade da eficácia e irrecorribilidade são expressões equivalentes” e concluindo que 
“o caso julgado é um efeito da sentença-de-mérito e só dela”.
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só numa primeira aproximação, distingue a figura da acção modificativa face à 
daquele recurso extraordinário55 e, aliás, face à de qualquer recurso56.

Não apenas pelo seu fundamento, mas também pelos seus efeitos pode ser 
tentada a autonomização da figura da modificação do caso julgado por alteração 
das circunstâncias da do recurso extraordinário de revisão. 

Assim, pode aventar-se que, enquanto a segunda (a revisão) constituiria uma 
nova instância57, a primeira (a acção modificativa) implicaria a renovação da ins-
tância extinta (cfr. o artigo 282º do CPC): mas este critério é muito pouco seguro, 
não faltando Autores que, relativamente à revisão, sustentam que a mesma tam-
bém implica a renovação da instância extinta, pelo menos na sua fase rescisória58, 

55 Também J. de Castro Mendes (Direito processual..., 3º vol., págs. 126-127) – seguido, neste particular, 
por A. Ribeiro Mendes (Recursos..., pág. 303) –, embora admitisse que, subjacente ao recurso de revisão se 
podia encontrar um vício (do processo de decisão ou da decisão, em si mesma considerada), apontava dois outros 
fundamentos de revisão que dificilmente se reconduzem à figura do vício: trata-se dos “fundamentos que 
se traduzem em características dos elementos de formação da decisão”, de que constituem exemplos a 
“falsidade de documento, depoimento de parte ou testemunha ou laudo de perito” e a “superveniência 
de documento” (cfr. as actuais alíneas b) e c), do artigo 696º do CPC).
56 Subjacente a qualquer recurso encontra-se a ideia de vício substancial da sentença, isto é, a ideia de 
injustiça da decisão (cfr. Paulo Cunha, “Defeitos...”, págs. 100 e 109-110).
57 No sentido da existência de uma nova instância: STJ, 29.10.1946; F. Pessoa Jorge, Direito..., pág. 7; 
Barbosa de Magalhães (Estudos..., pág. 272), argumentando que a existência de uma nova instância decorre 
da circunstância de os recursos extraordinários se destinarem a atacar o caso julgado e da de em ambos 
a parte contrária ter de ser notificada pessoalmente; J. C. Hitters (Revisión..., pág. 16), assinalando que 
esta seria a orientação da maioria da doutrina. 
58 Distinguindo entre a fase rescindente e a fase rescisória do recurso extraordinário, a primeira abrindo 
uma nova instância – a antiga acção de anulação do caso julgado, prevista no artigo 148º do CPC de 1876 
– e, a segunda, implicando a renovação da instância anterior: J. de Castro Mendes, Direito processual..., 3º 
vol., págs. 74-75. No sentido da renovação da instância, em se tratando de revisão: Rev. Trib., ano 65º, pág. 
83 (sustentando que “[a] instância, extinta pelo julgamento com trânsito, revive por via da interposição 
do recurso extraordinário”); J. Alberto dos Reis (Código..., vol. VI, págs. 373-378), entendendo que a 
“instância aberta pelo recurso de revisão é a própria instância que o caso julgado extinguira”, verificando-
se que “a instância extinta revive, ressurge, por virtude do recurso extraordinário de revisão”; J. Lebre de 
Freitas / A. Ribeiro Mendes, Código..., vol. 3º, tomo I, págs. 223 e 234; A. Ribeiro Mendes, Recursos em 
processo civil (Reforma de 2007), pág. 180. Já quanto à (antiga) oposição de terceiro, J. Alberto dos Reis 
(idem, pág. 439) afirma que “não é possível encará-la como renascimento e continuação da acção anterior”, 
porque a figura “corresponde a uma acção nova proposta por terceiro contra as pessoas que figuraram 
como partes na acção de que emanou a sentença a impugnar” (idênticas considerações podendo tecer-se, 
ao que julgamos, quanto à revisão hoje prevista no artigo 696º, alínea g), do CPC, equivalente à antiga 
oposição de terceiro). 
Refira-se que, quanto à revista do feito do antigo direito português das Ordenações, a fase preliminar ou 
rescindente “não era considerada nova instância, visto que o Desembargo não julgava: apenas declarava 
se, apesar do caso julgado (“feito findo”), havia lugar a revisão” (cfr. Paulo Merêa, “Bosquejo...”, pág. 
52). Já a segunda fase – a rescisória – constituía uma nova instância, revivendo o feito julgado (cfr. Paulo 
Merêa, “Bosquejo...”, pág. 54). Parece, portanto, que no tratamento doutrinário da antiga revista do feito, 
era diverso o sentido atribuído ao conceito de “nova instância”: a fase rescindente não constituía nova 
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desta característica inferindo, aliás, a natureza de recurso (e não de acção, qualifi-
cação que, como já acima se referiu, também lhe tem sido atribuída) da revisão59.

Embora à luz do direito alemão, Walker60 distingue a modificação do caso 
julgado com fundamento em alteração das circunstâncias (prosseguida através 
da Abänderungsklage) dos mecanismos de reabertura do processo concluído atra-
vés de sentença transitada em julgado (Wiederaufnahme des Verfahrens) – que são 
dois (cfr. §§ 578 e seguintes da ZPO): a acção de nulidade (Nichtigkeitsklage) e 
a acção de revisão (Restitutionsklage), ambos se integrando, ressalvadas algumas 
particularidades, na figura do recurso de revisão do direito português61, e, tal 
como este recurso, comportando uma fase rescindente e uma fase rescisória62 
–, ainda de acordo com um outro critério: o dos efeitos sobre o caso julgado de cada 
uma dessas figuras.

Utilizando este critério, considera o referido Autor que, enquanto a reabertura 
do processo (ou, mais simplesmente, a revisão) se destinaria à eliminação (Beseiti-
gung) do caso julgado formal e material, a modificação do caso julgado com fun-
damento em alteração das circunstâncias teria em vista a quebra (Durchbrechung) 
do caso julgado material, deixando intocado o caso julgado formal do título.

Não sendo, porém, pacífica a resposta à questão de saber se a acção modifica-
tiva se caracteriza pela quebra do caso julgado material ou pela confirmação das 

instância, porque nela não se julgava; a fase rescisória constituía nova instância, porque nela se julgava 
(ainda que, nela, revivesse o feito julgado).
59 Atribuindo à revisão a natureza de recurso atendendo à circunstância de, na revisão, ocorrer o 
ressurgimento da instância primitiva, veja-se Cândida Neves (“O recurso...”, págs. 109-112), que, aliás, 
atribui tal natureza ao recurso de revisão na sua globalidade e não, como J. Alberto dos Reis, apenas à 
fase rescindente. Também no sentido de que, na fase rescisória, e em virtude da ocorrência de renovação 
da instância extinta (destinada a substituir a decisão rescindida), a revisão seria um verdadeiro recurso, 
Isabel Graes, O recurso de revisão..., pág. 72. Parece-nos, porém, que da renovação da instância extinta 
que implica não se pode inferir a caracterização da revisão como recurso, porque um recurso não se 
caracteriza pela circunstância de importar a renovação de uma instância extinta, mas pela de importar 
a impugnação de uma decisão (artigo 627º do CPC) e, eventualmente, a continuação da instância.
60 W.-D. Walker, “Beseitigung...”, págs. 369-370.
61 Como observa J. Alberto dos Reis (Código..., vol. VI, págs. 331-332), “[a] revisão germânica assemelha-se, 
por um lado, às acções e apresenta, por outro, traços de afinidade com os recursos. A parte prejudicada 
por sentença passada em julgado pode, em certos casos excepcionais, formular ou o pedido de nulidade 
da decisão (querela nullitatis insanabilis), ou o pedido de restituição (restitutio in integrum)”. Este pedido 
de restituição parece-nos poder ser melhor traduzido, em português, por pedido de revisão, e por isso 
denominámos a Restitutionsklage acção de revisão: no entanto, esse pedido remonta à restituição do 
direito pretoriano (cfr. G. W. Wetzell, System..., págs. 674-701). O direito alemão não conhece, porém, 
ao contrário do português (e do italiano) a figura da oposição de terceiro, hoje integrada no recurso de 
revisão: cfr. W. Grunsky, “Proto-Pisani...”, pág. 329.
62 Sobre estas duas fases do Wiederaufnahmeverfahren, o iudicium rescindens versando sobre a respectiva 
admissibilidade e fundamentação e comportando uma decisão anulatória, o iudicium rescissorium 
destinando-se à renovação da discussão da causa principal e ao proferimento de uma decisão substitutiva, 
veja-se P. Gilles, “Zur Systematik des Wiederaufnahmeverfahrens (Iudicium rescindens)”, pág. 466.
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respectivas regras – como teremos ocasião de verificar, quando nos referirmos 
(o que faremos várias vezes ao longo da exposição) à teoria da equidade e à teoria 
da confirmação –, nem líquida a diferenciação feita por Walker entre a elimina-
ção e a quebra do caso julgado – verificando-se, aliás, como observa P. Costa e 
Silva, que o conceito de quebra do caso julgado (Rechtskraftdurchbrechung) “não 
tem equivalente na dogmática processual civil portuguesa”63, e, bem assim, que 
a própria doutrina alemã também se refere à “anulação da sentença anterior” 
quando trata da sentença modificativa64, efeito que, entre nós, decorre do recurso 
de revisão –, este critério distintivo da acção modificativa face ao recurso de revi-
são não apresenta, pelo menos para já, grande utilidade.

De tudo o que ficou dito resulta que, embora não seja esse o objecto da pre-
sente tese, teremos necessariamente de atender às regras do recurso extraordiná-
rio de revisão, porque só em as atendendo resultará delimitada dogmaticamente 
a própria figura da modificação do caso julgado por alteração das circunstâncias 
(não será, aliás, por acaso que esta última também apareça às vezes referenciada, 
tanto pela lei como pela doutrina e jurisprudência, como uma revisão da decisão, 
e o recurso de revisão caracterizado como implicando a modificação da decisão65).

Além de que, como veremos, situações existem que se revelam próximas, tanto 
das que se encontram taxativamente descritas no artigo 696º do CPC e justificam 
o recurso de revisão, como das que justificam a modificação do caso julgado por 
alteração das circunstâncias prevista no artigo 619º, nº 2, do CPC: referimo-nos, 
por exemplo, aos conhecimentos científicos surgidos depois do proferimento da 
decisão e que abalam os fundamentos desta. 

Neste caso parece, por um lado, que a decisão está afectada por um vício (ou, 
se se preferir, por um erro na base de facto da sentença) e que as regras a aplicar 
são as da revisão – que, aliás, determinariam o indeferimento imediato do reque-
rimento de interposição do recurso, por não haver motivo para revisão, desde logo 
porque o elemento novo não é um documento (cfr. os artigos 696º e 699º, nº 1, do 
CPC) –; mas também parece, por outro lado, que a aplicabilidade das regras da 

63 P. Costa e Silva, A litigância..., pág. 649, nota 1150. O conceito de Rechtskraftdurchbrechung é também 
usado na doutrina alemã a propósito da dedução de pretensão indemnizatória, em virtude de uso da 
sentença contra a boa fé, nos termos do § 826 do BGB (a que adiante aludimos: infra, § 1º, II, 3.). E significa, 
como dá conta a Autora, a cessação do efeito de caso julgado de uma decisão, através da superveniência 
de uma outra decisão, que não a destrói, mas é com ela incompatível. 
64 Assim, W. Zeiss / K. Schreiber, Zivilprozessrecht, pág. 228, ou H.-J. Musielak, Grundkurs..., pág. 379.
65 No direito alemão, a reabertura do processo (Wiederaufnahme des Verfahrens) através de acção de 
nulidade ou de acção de revisão chega mesmo a ser designada acção modificativa (Abänderungsklage): 
assim, O. P. Behre, Der Streitgegenstand..., pág. 10. E, embora se refira à revisão no processo criminal, não 
deixa de ser curioso que A. Vilela (A revisão..., pág. 61) a defina como “[o] meio legítimo de modificar os 
julgados criminaes pelo reexame dos processos respectivos”, isto é, frisando o efeito modificativo que a 
revisão produz.
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revisão não se coaduna com a particularidade de, na hipótese do surgimento de 
novos conhecimentos científicos, não ser evidente o vício, para a parte vencedora, logo 
no momento do proferimento da decisão66, nem, muito provavelmente, no apertado 
prazo para interpor o recurso de revisão (o que significará, por outras palavras, 
que aquando da consagração das regras da revisão não foi ponderada a situa-
ção acima identificada, sendo, portanto, de considerar antes a aplicabilidade do 
regime da modificação constante do artigo 619º, nº 2, do CPC).

Finalmente, e apesar de não pretendermos tratar da revisão, atenderemos 
ainda às correspondentes regras, tanto na perspectiva de que o regime da modi-
ficação do caso julgado por alteração das circunstâncias não há-de servir para 
contornar as regras do recurso de revisão, como também na de que não é de 
excluir a aplicação analógica destas regras no preenchimento de alguma lacuna 
que porventura detectemos no regime da modificação.

2. Oposição à decisão ou à execução
A lei admite, por vezes, que uma dada decisão seja impugnada por via de  
oposição. 

Encontra-se nessa situação a sentença que declara a insolvência, que, aliás, 
pode igualmente ser impugnada por meio de recurso (cfr. artigos 40º e 42º do 
CIRE).

Na medida em que a oposição pode ter como fundamento novos factos – no 
caso da sentença que declara a insolvência, a oposição pode ainda fundar-se em 
novos meios de prova (cfr. artigo 40º, nº 2, do CIRE) –, verifica-se alguma dupli-
cação entre o correspondente regime e o regime da modificação de decisões, 
consagrado no artigo 619º, nº 2, do CPC. 

Uma via de superação de tal duplicação pode consistir no entendimento 
segundo o qual a oposição visa a revogação da anterior decisão (cfr. artigo 43º 
do CIRE), enquanto a modificação – como o próprio nome o sugere – a respec-
tiva alteração.

66 Como adiante veremos (infra, § 27º, III), de vários dos fundamentos do recurso de revisão decorre a 
conclusão de que, subjacente à consagração deste recurso extraordinário, está também o entendimento 
segundo o qual a quebra do caso julgado se justifica especialmente quando a parte vencedora sabe de 
antemão que a decisão é injusta. O carácter evidente do vício, neste sentido, não se confunde com o 
modo especialmente evidente com que, também nas hipóteses de revisão, são abalados os fundamentos 
da sentença: neste segundo sentido, em que se tem presente a circunstância de, na revisão, o caso 
julgado ser atingido através do oferecimento de meios de prova que, com especial força probatória, 
demonstram a inexactidão dos fundamentos da sentença (assim: H. F. Gaul, Die Grundlagen, págs. 81-
83, e “Anmerkung”, in FamRZ, 1963, pág. 179; U. Spellenberg, “Rechtskraft...”, pág. 555), o regime 
imediatamente aplicável, quando se pretenda destruir o caso julgado invocando novos conhecimentos 
científicos, parece ser outra vez o da revisão. 
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No entanto, e como já atrás se assinalou67, nada impede que a modificação 
redunde na pura e simples cessação dos efeitos da anterior decisão, o que equi-
valerá, em princípio, à respectiva revogação68.

A distinção entre a oposição à decisão e a modificação pode eventualmente 
basear-se na consideração de que, enquanto a primeira impede o trânsito em 
julgado da decisão – não consistindo, portanto, num meio de revogação do caso 
julgado –, a segunda o pressupõe necessariamente. Contudo, e concretamente 
no caso da oposição à sentença que declara a insolvência, é problemático que 
assim seja, atendendo a que o artigo 628º do CPC não faz depender o trânsito 
em julgado da insusceptibilidade de oposição (mas apenas da insusceptibilidade 
de recurso ordinário ou de reclamação)69; por outro lado, importa discutir se o 
regime consagrado no artigo 619º, nº 2, do CPC efectivamente pressupõe o trân-
sito em julgado da decisão a modificar, sucedendo que, se a resposta for negativa 
(à semelhança do que se verifica no direito alemão70), perde sentido o critério de 
distinção em referência.

Em suma: não nos parece possível delimitar rigorosamente, pelo menos nesta 
fase da investigação, a oposição à sentença da modificação, no que aos respecti-
vos pressupostos e efeitos diz respeito. 

A única precisão que importa fazer é a seguinte: só nos interessará a oposição 
à sentença, na medida em que alguns aspectos do seu regime possam coincidir 
com certos aspectos do regime da modificação ou na medida em que a modifi-
cação possa ser feita valer na oposição. Dito de outro modo: não estudaremos o 
regime da oposição à sentença (que, aliás, nem sequer é uniforme, atendendo a que 

67 Supra, § 1º, I, 7.
68 Disse-se “em princípio”, porque se a final se concluir que a modificação nunca possui efeitos 
retroactivos, haverá aí uma especialidade face à revogação: é que esta pode possuir tais efeitos (cfr. o artigo 
43º do CIRE, que apenas ressalva os efeitos dos actos legalmente praticados pelos órgãos da insolvência). 
69 E também não parece que se possa considerar que o artigo 628º do CPC engloba, na referência que faz à 
reclamação, a própria oposição à decisão: se é certo que, como refere M. Teixeira de Sousa (Estudos...págs. 
369 e 372), “[o]s embargos constituem uma modalidade de reclamação e são um meio de reacção contra 
medidas de carácter executivo”, sendo que “[a] característica dos embargos como meios de reacção contra 
medidas de conteúdo executivo levou a que estes passassem a abranger a própria oposição a eventuais 
medidas de carácter executivo [...]”, a verdade é que a oposição a que se reporta o artigo 40º do CIRE 
não pode ser qualificada como uma oposição a eventuais medidas de carácter executivo.
Sobre este ponto, veja-se P. Costa e Silva (“A liquidação...”, pág. 725 ), assinalando nomeadamente que 
“[s]e a oposição determina a dedução de elementos novos e se estes deverão ser apreciados pelo tribunal, 
não pode aceitar-se que haja transitado em julgado uma decisão contra a qual pende oposição. Isto 
porque o conceito de trânsito em julgado contém uma ideia de imutabilidade e de estabilidade da 
decisão judicial. Ora se a decisão proferida antes da dedução de oposição não pode considerar-se nem 
estável, nem imutável já que é susceptível de alteração em atenção aos novos elementos a ponderar pelo 
tribunal, não pode dizer-se que tal decisão haja transitado em julgado”.
70 Infra, § 3º, I, 1.
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a oposição pode ser movida contra variadíssimas decisões e, consoante os casos, 
com fundamentos diversos), mas apenas os pontos de contacto entre esse regime 
e o da modificação. 

A revogação do caso julgado parece poder ainda operar através da procedên-
cia da oposição à execução de sentença (transitada em julgado): e, nos casos em que 
o fundamento dessa oposição seja um dos constantes no artigo 729º, alínea g), 
do CPC (ou seja, um facto extintivo ou modificativo da obrigação posterior ao 
encerramento da discussão no processo de declaração), torna-se especialmente 
difícil a distinção entre essa aparente revogação e a modificação da sentença com 
fundamento em alteração das circunstâncias. 

No entanto, a procedência da oposição à execução reflecte-se essencialmente 
na eliminação (ainda que parcial ou temporária) da exequibilidade do título e 
na extinção da execução, não atingindo o caso julgado que a decisão anterior 
eventualmente tenha constituído, o que, aliás, se coaduna com a diferenciação, 
enquanto efeitos da sentença, entre a exequibilidade e o caso julgado71: deste 
modo, não pode visualizar-se, na oposição à execução, uma situação de revoga-
ção do caso julgado72.

71 Sobre esta diferenciação, K. A. Bettermann, Die Vollstreckung..., págs. 35 e 53-57.
72 Assim, por exemplo, H.-U. Graba (Die Abänderung..., págs. 60, 80 e 104), salientando que o pedido 
que constitui o objecto da oposição à execução é o da determinação da inadmissibilidade da execução 
da sentença (tendo, por isso, natureza constitutiva a correspondente decisão), bem como que o 
respectivo caso julgado não abrange (salvo formulação de pedido de apreciação incidental) a questão 
de saber se a pretensão subsiste e se lhe não são oponíveis excepções. Também com interesse sobre 
a natureza da oposição à execução, que concebe, não como acção de simples apreciação negativa da 
pretensão de direito material exequível (vollstreckbare materielle Anspruch) ou da pretensão de execução 
(Vollstreckungsanspruch) – a primeira dirigida contra o devedor, a segunda contra o Estado –, mas como 
acção constitutiva processual (porque uma decisão de procedência de tal acção extingue a, até aí 
admissível, execução), veja-se E. R. von Maurnböck, Die Abänderungsklage..., págs. 41-44. Salientando 
igualmente que a sentença proferida na oposição à execução não elimina nem modifica a sentença 
anterior, apenas declarando inadmissível a execução que nela se funde, K. Mayer, Anspruch..., pág. 133. 
Sobre as várias teses relativas à natureza jurídica da oposição à execução, consulte-se ainda Rosenberg/
Gaul/Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht..., págs. 612-615; na doutrina italiana, sobre a natureza e o objecto 
da oposição à execução, e propendendo para a respectiva função de apreciação negativa, C. Mandrioli, 
“Opposizione...”, págs. 439-440. Entre nós, veja-se STJ, 18.12.2008, em cujo sumário se lê que “[a] fase 
declarativa em que se traduz a oposição, estruturalmente extrínseca à acção executiva, configura-se 
como contra-execução destinada à declaração da sua extinção, sob o fundamento da inexistência da 
obrigação exequenda ou da inexistência ou ineficácia do título executivo”, bem como que “[o] pedido 
formulado na oposição à execução pelo oponente no sentido de ser absolvido da acção executiva deve 
ser entendido como pretensão da sua extinção”; veja-se, ainda, J. Lebre de Freitas (A acção executiva..., 
págs. 189-190, “Acção executiva...”, págs. 227-233, e “Concentração...”, pág. 179, nota 13), que, aceitando 
embora que a oposição à execução possa ter por objecto a apreciação da subsistência da obrigação titulada 
(não se cingindo, portanto, à declaração da inadmissibilidade da execução) – o que sucederá quando 
essa oposição tenha um fundamento de mérito –, salienta que, sendo o título executivo uma sentença, 
esta não é atacada em si mesma, mas apenas na sua exequibilidade. 
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Ora, não operando a procedência da oposição à execução a revogação do caso 
julgado, não é pelos seus efeitos ou pelo seu fim que a oposição à execução pode 
apresentar afinidades com a acção modificativa, mas pelos seus fundamentos: 
dito de outro modo, a dificuldade na delimitação das duas figuras radica na pos-
sibilidade, que encontra apoio na letra da lei, de certos fundamentos da acção 
modificativa servirem igualmente como fundamentos da oposição à execução73.

Seja como for, também não é nosso propósito estudar o regime da oposição à 
execução: a ele atenderemos apenas na medida em que se cruze com o da acção 
modificativa.

3. Desconsideração do caso julgado. Uso da sentença contra a boa fé
Quedará também fora do objecto do presente estudo o tema da desconsidera-
ção do caso julgado, nomeadamente aquela que se funde em uso da sentença 
contra a boa fé. 

Salienta Menezes Cordeiro74 que “[o] primeiro sector do extra-civil no 
qual a boa fé se impôs foi, precisamente, o do processo civil”, tendo o Reichsge-
richt alemão, numa decisão de 14 de Outubro de 1905, “numa primeira incursão 
das cláusulas gerais do BGB em processo [restringido], em nome delas, o pró-
prio caso julgado”75.

A este propósito, cumpre referir que, na Alemanha, o Supremo Tribunal Fede-
ral (Bundesgerichtshof ), desde a sua instituição76, e certa doutrina, na esteira do 
Reichsgericht, vêm defendendo que, quando a sentença tenha sido obtida ou seja 
utilizada de forma atentatória dos bons costumes, nos termos do § 826 do BGB77, 

73 Ainda que, como H.-U. Graba (Die Abänderung..., pág. 60), se possa vir a concluir a final que, sob o ponto 
de vista do devedor, a redução ou a supressão da pretensão corresponde ao fim da acção modificativa e 
ao fundamento da oposição à execução.
74 A. Menezes Cordeiro, Litigância..., pág. 83.
75 À jurisprudência do Reichsgericht sobre o uso da sentença contra a boa fé parece também referir-se 
Vaz Serra (“Objecto...”, pág. 57), quando afirma o seguinte: “A jurisprudência admite a excepção contra 
o exercício de uma sentença de facto inexacta, mas com força de caso julgado, quando o exercente a 
obteve de modo baixo ou quando outras circunstâncias mostram ser contrário aos bons costumes o seu 
actual procedimento. Mas, dada a autoridade do caso julgado, tal excepção só é admissível quando a 
inexactidão da sentença e o dolo são evidentes, o choque contra a boa fé é tão grave que, mesmo atendendo 
à essência e ao fim do caso julgado, seria de todo insuportável admiti-lo”. Sobre esta jurisprudência do 
Reichsgericht veja-se também, entre nós, P. Costa e Silva (A litigância..., págs. 650-652), e, na Alemanha, W. 
Bernhardt, “Auswirkungen...”, págs. 79-92. Refira-se que a boa fé tem servido, na jurisprudência alemã, 
não apenas para obter a desconsideração do caso julgado, mas também para expandir os seus efeitos, 
quer objectivos quer subjectivos: sobre o ponto, W. Zeiss, El dolo..., págs. 107-113.
76 W.-D. Walker, “Beseitigung...”, pág. 372.
77 Tem-se considerado que o exercício da acção indemnizatória prevista no § 826 do BGB fundada em uso 
da sentença contra a boa fé pressupõe um de dois tipos de comportamento do réu: ou um comportamento 
atentatório dos bons costumes no processo precedente ou uma utilização contrária aos bons costumes 
da sentença anterior (assim, por exemplo: Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17ª ed., § 162, 
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não pode produzir o efeito obrigatório típico do caso julgado, justificando mesmo 
o exercício da acção indemnizatória prevista neste preceito, por execução de 
sentença inexacta78/79.

6; C. Klados, “§ 826 BGB...”, pág. 707). A suficiência da utilização abusiva (portanto, a não exigência 
de obtenção abusiva) começou por ser sustentada logo pelo Reichsgericht, conforme observam G. Hönn 
(“Dogmatische...”, pág. 266) ou J. Braun (“Der Anspruch...”, pág. 2380). É necessária a verificação de 
certas circunstâncias que atestem a obtenção ou a utilização contrária à boa fé da sentença (cfr. S. 
Würthwein, “Neue...”, pág. 462 e jurisprudência aí citada, e J. Braun, “Die materielle Rechtskraft...”, 
págs. 182-183). 
78 Neste sentido, BGH, 09.02.1999 (a título meramente exemplificativo, porque, como refere U. 
Spellenberg, “Rechtskraft...”, pág. 555, se trata de jurisprudência constante dos tribunais superiores); 
K. Mayer, Anspruch..., págs. 108 e 134-135; Schönke/Schröder/Niese, Zivilprozessrech, pág. 340; W. 
Bernhardt, “”Auswirkungen...”, esp. págs. 99-100, e Das Zivilprozessrecht..., págs. 310-313; W.–D. Walker 
(“Beseitigung...”, págs. 375-381), salientando que o carácter taxativo dos fundamentos de revisão apenas 
exclui outros fundamentos de revisão (e não a quebra do caso julgado por outras vias) e, bem assim, 
que são diversos os pressupostos e finalidades da revisão e da acção proposta nos termos do § 826 
do BGB; C. Klados (“§ 826 BGB...”, págs. 709-710), salientando o carácter incompleto das regras dos 
§§ 578 e seguintes da ZPO e, bem assim, que o caso julgado não é o mais importante bem jurídico, 
e propugnando o desenvolvimento de uma teoria da revisão do caso julgado apta a harmonizar os 
princípios estabelecidos naqueles preceitos e os que a jurisprudência vem extraindo do § 826 do BGB; 
H.-J. Musielak (“Zur Klage...”, pág. 13), propugnando a harmonização da acção proposta nos termos do § 
826 do BGB com o regime processual da revisão, o que nomeadamente implicaria a impossibilidade de, 
naquela primeira acção, serem alegados factos que o autor já podia ter alegado na acção que culminou na 
sentença transitada. Contra, nomeadamente sustentando que tal tese é incompatível com as regras que, 
no direito alemão, regulam a destruição do caso julgado, ou seja, com as regras relativas à reabertura 
do processo (Wiederaufnahme des Verfahrens), constantes dos §§ 578 e seguintes da ZPO (de algum 
modo equivalentes, como já se disse, às do recurso extraordinário de revisão português): O. Jauernig, 
“Auswirkungen...”, concluindo que aquelas disposições regulam, de modo exaustivo, a possibilidade 
de afectação do caso julgado material; H. F. Gaul (“Materielle...”, págs. 2-5, “Anmerkung”, in JZ, 1964, 
págs. 515-518, e Möglichkeiten..., págs. 40-43); F. W. Bosch, “Amerkung”, in FamRZ, 1963, pág. 139; W. 
Zeiss (“Restitutionsklage...”, págs. 365-367) e W. Zeiss / K. Schreiber (Zivilprozessrecht, págs. 233-236); 
G. Baumgärtel / D. Scherf (“Ist die Rechtsprechung...”); Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann 
(Zivilprozessordnung, Einf §§ 322-327, 28-35), que também referem ser apenas admissível a oposição à 
execução quando, não obstante o pagamento, o vencedor promove a execução da sentença condenatória 
e, bem assim, constituir a obtenção astuciosa da sentença um fundamento de revisão, nos termos do § 
580, 4, da ZPO; A. Zeuner (“Beobachtungen...”, págs. 342-344); U. Spellenberg (“Rechtskraft...”, págs. 
554 e seguintes), admitindo, todavia, que as exigências constantes dos §§ 582 e 586 da ZPO possam 
ser excepcionalmente afastadas, por exercício inadmissível de direito. Admitindo, embora com cautela, 
o exercício da acção indemnizatória, Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17ª ed., § 162, 7. 
Referências mais completas à jurisprudência do Bundesgerichtshof, bem como à querela doutrinária que 
ficou enunciada, podem encontrar-se em P. Costa e Silva (A litigância..., págs. 652-656). Segundo S. 
Koussoulis (Beiträge..., págs. 76-79), a discussão em torno da admissibilidade da quebra do caso julgado 
material mediante acção indemnizatória nos termos do § 826 do BGB ilustra a relevância prática da opção 
pela teoria material ou processual do caso julgado, pois em se aceitando as premissas desta última teoria 
não pode duvidar-se da exactidão da sentença constitutiva de caso julgado e, consequentemente, propor-
se aquela acção (recorde-se que o mais importante pressuposto daquela acção é justamente a inexactidão 
da sentença). Já para G. Hönn (“Dogmatische...”, págs. 269-270), a questão da possibilidade de quebra 
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79Neste caso, contudo, para além de não ocorrer uma alteração de circunstân-
cias – exigindo-se, diversamente a inexactidão da sentença80 –, a sentença anterior 
não é modificada, mas apenas desaplicada81, ainda que essa desaplicação implique, 
tal como a modificação, a quebra do caso julgado82 fora dos condicionalismos 
do recurso extraordinário de revisão83 e em homenagem ao fim do processo de 

do caso julgado através do mecanismo do § 826 do BGB – possibilidade que tem sido constantemente 
admitida pela jurisprudência e constantemente contrariada por boa parte da doutrina – traduz, na sua 
essência, a questão da autonomia do direito processual face ao direito material, à qual o Autor responde 
negativamente. 
79 Para além das sentenças, a jurisprudência alemã tem sujeitado à acção proposta nos termos do § 826 do 
BGB outros títulos susceptíveis de constituírem caso julgado: sobre o ponto, B. Grün, “Notwendigkeit...”. 
80 Para Schönke/Schröder/Niese (Zivilprozessrecht, págs. 341-342), a sentença seria inexacta, para o 
efeito de permitir a acção prevista no § 826 do BGB, quer nos casos de processo aparente, quer nos casos 
em que a parte adoptou procedimentos contrários à ética e, assim, desfigurou dolosamente os factos 
em que se baseou a sentença. Considerando também que o pressuposto fundamental do exercício da 
acção indemnizatória prevista no § 826 do BGB é o erro da sentença, Rosenberg/Schwab/Gottwald 
(Zivilprozessrecht, 17ª ed., § 162, 9): “Grundvoraussetzung eines Schadenersatzanspruchs ist, dass das 
Urteil nach Überprüfung eindeutig objektiv unrichtig ist”. Sobre o requisito da inexactidão da sentença, 
veja-se, ainda, W.-D. Walker, “Beseitigung...”, págs. 382-383, e C. Klados, “§ 826 BGB...”, págs. 707-708.
81 Como observa C. Klados (“§ 826 BGB...”, pág. 706), o pedido formulado nos termos do § 826 do BGB 
não é um pedido de anulação ou de revogação da sentença. Assim também J. Kohler (“Aequitas...”, pág. 
275), a propósito da actio e da exceptio doli que, contra o caso julgado, considera possível fazer valer. A 
circunstância de a acção proposta nos termos do § 826 do BGB não visar a anulação do caso julgado 
diferencia-a também do recurso de revisão, embora, como observa W. Bernhardt (“Auswirkungen...”, 
pág. 92), nem sempre seja possível, neste último meio processual, a anulação, com efeitos retroactivos, 
da sentença anterior (assim, se, na sequência de sentença que decrete o divórcio, a parte voltar a casar, 
a rescisão daquela sentença não opera a reposição do anterior estado de casado). 
82 W.-D. Walker (“Beseitigung...”, pág. 371) sustenta que a condenação nos termos do § 826 do BGB, 
com fundamento em obtenção ou utilização de sentença de forma atentatória dos bons costumes, 
consubstancia uma quebra do caso julgado, porque contém a declaração da inexactidão da sentença 
transitada. Identicamente, C. Klados (“§ 826 BGB...”, págs. 708-709), salientando que, enquanto o caso 
julgado formal permanece intocado (contrariamente ao que sucede no âmbito do regime do § 580 da 
ZPO), o caso julgado material é quebrado, porque na acção de indemnização é proferida decisão sobre 
a inexactidão da sentença atingida. Veja-se, ainda, H.-J. Musielak (“Zur Klage...”, pág. 11), considerando 
que, sendo embora diversos os respectivos objectos, a acção proposta nos termos do § 826 do BGB versa 
sobre pretensão dependente da apreciada no primeiro processo, que só será satisfeita se a inexactidão 
da anterior sentença for declarada. Entre nós, P. Costa e Silva (A litigância..., págs. 656-657) entende 
também que “a decisão de procedência de uma pretensão indemnizatória, destinada a reparar danos 
provocados por uma decisão proferida em acção anterior, colide directamente com esta, visando 
compensar ou anular os seus efeitos” e conclui que “a admissibilidade de uma correcção dos resultados 
materiais obtidos através de uma decisão implica uma colisão com o caso julgado”. Aceitando, em 
teoria, a possibilidade de proposição de acção indemnizatória por danos decorrentes da condenação no 
pagamento de uma prestação infundada, numa hipótese em que não estavam verificados os pressupostos 
da revisão da sentença (e dando a entender que tal não geraria a quebra do caso julgado), veja-se M. 
Jahn, “Unzulänglichkeit...”, pág. 187.
83 A acção proposta nos termos do § 826 do BGB não está nomeadamente sujeita aos prazos para 
interpor recurso de revisão, mas às regras gerais de prescrição (sobre este ponto, J. Braun, Rechtskraft 
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assegurar a justiça84: ou seja, a sentença não é obrigatória para os tribunais e a 
parte contrária pode pedir, na acção proposta nos termos do § 826 do BGB85, a 
entrega da sentença (Herausgabe des Urteils) e a declaração da inadmissibilidade 
da respectiva execução86 ou uma indemnização em dinheiro87. 

Por outro lado, a alteração de circunstâncias não gera necessariamente um uso da 
sentença contra a boa fé, susceptível de, em termos análogos, conduzir à desconsi-
deração do caso julgado. Assim, por exemplo, à parte que execute uma sentença 
de alimentos desconhecendo, sem culpa, uma diminuição relevante das possi-
bilidades do obrigado a alimentos, talvez não deva ser negada a execução, ape-
sar do seu comportamento objectivamente abusivo, pois além de o obrigado ter 
ao seu dispor o mecanismo da acção modificativa, essa parte actua de boa fé88. 

und Rechtskraftdurchbrechung..., págs. 34-39). Terão sido justamente os muito apertados prazos de revisão 
que, entre o mais, motivaram o Reichsgericht a desenvolver a aplicação, às sentenças, do regime do § 826 
do BGB (cfr. G. Reinicke, “Die Kollision...”, pág. 6).
84 Como assinala H. F. Gaul (“Zur Frage...”, pág. 40), a jurisprudência que, com fundamento no § 826 
do BGB, tem admitido a desaplicação da sentença, reconhece a função do caso julgado de garantia da 
paz e da segurança jurídicas, mas subordina essa função ao próprio fim do processo.
85 Refira-se que, em se tratando de outro título executivo, que não importe a constituição de caso julgado 
material, não é necessário propor acção nos termos do § 826 do BGB, podendo a respectiva inexactidão ser 
feita valer fora dos condicionalismos do § 767, 2, da ZPO (cfr. MünchKommBGB/Habersack, § 826, 166).
86 Schönke/Schröder/Niese, Zivilprozessrecht, pág. 342. W.-D. Walker (“Beseitigung...”, pág. 371) considera 
que o pedido formulado nos termos do § 826 do BGB é, antes, o de abstenção da execução da sentença. 
C. Klados (“§ 826 BGB...”, pág. 706), por seu lado, refere uma pretensão de abstenção da execução da 
sentença e de entrega do título. De qualquer modo, o pedido formulado nos termos do § 826 do BGB 
também não se confunde com o pedido deduzido pelo devedor na oposição à execução, na medida em que 
tem por fim a quebra do caso julgado e não a dedução posterior de excepções (cfr. MünchKommZPO/K. 
Schmidt, § 767, 19); diversamente, porque concebe, nestas hipóteses, a existência de uma excepção 
(obtenção injusta ou exercício inadmissível de um direito), por isso sustentando a possibilidade de 
dedução de oposição à execução, veja-se R. Lukes, “Die Vollstreckungsabwehrklage...”, págs. 116-122; 
diversamente também, S. Wesser, “Abwehr...”, págs. 173-176 e 181-183, entendendo que o caso julgado 
material da sentença utilizada contra a boa fé não obsta à admissibilidade da oposição à respectiva 
execução nos termos do § 767 da ZPO, embora seja igualmente lícito ao executado defender-se dessa 
utilização mediante acção de indemnização ou de prevenção de danos, proposta nos termos do § 826 
do BGB.
87 Admitindo esta alternativa, Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17ª ed., § 162, 13. W.-D. 
Walker (“Beseitigung...”, pág. 371) e C. Klados (“§ 826 BGB...”, pág. 706) sublinham que o pedido 
indemnizatório se justifica perante uma execução já concretizada; no caso de a execução ainda não estar 
concretizada, observa J. Soyka (Die Abänderungsklage..., 1ª ed., pág. 49) que o uso da sentença contra a 
boa fé pode ser alegado na oposição à execução. Ponderando a possibilidade de o regime do § 826 do 
BGB obstar ao efeito positivo do caso julgado de uma sentença (hipótese em que o pedido formulado 
ao abrigo deste preceito será, ao que parece, diverso daqueles a que já se fez referência), veja-se J. Braun, 
“Rechtskraf und Rechtskraftdurchbrechung”, págs. 149-150. 
88 Como salienta A. Menezes Cordeiro (“Do abuso do direito...”, págs. 381 e 385): “O abuso do direito, 
nas suas múltiplas manifestações, é um instituto puramente objectivo. Quer isto dizer que ele não 
depende de culpa do agente nem, sequer, de qualquer específico elemento subjectivo. Evidentemente: 
a presença ou ausência de tais elementos poderão, depois, contribuir para a definição das consequências do abuso. 
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Naquelas situações em que, porém, a alteração de circunstâncias gere um uso 
da sentença contra a boa fé89, coloca-se o problema do enquadramento dogmá-
tico da questão e, consequentemente, o do regime aplicável90. 

Na impossibilidade de tratarmos da questão de saber se o nosso direito per-
mite a desaplicação de uma sentença quando o seu uso seja atentatório da boa fé 
– não obstante nos parecer ter encontrado alguma relutância da jurisprudência 
portuguesa em seguir essa via91 – e, bem assim, se tal uso poderia ainda consti-

[...] o abuso do direito implica, sempre, uma ponderação global da situação em jogo, sob pena de se 
descambar no formalismo de que se pretende fugir; assim, embora sendo um instituto objectivo, a 
intenção das partes pode constituir um elemento a ter em conta” (itálico acrescentado). Saliente-se que, como 
observa W.-D. Walker (“Beseitigung...”, pág. 373), a par da inexactidão da sentença que se pretende 
executar, constituem pressupostos da quebra do caso julgado nos termos do § 826 do BGB, por um 
lado, o conhecimento, por parte do credor exequente, dessa inexactidão, e, por outro, a ocorrência de 
circunstâncias especiais das quais resulte o carácter atentatório dos bons costumes da execução dessa 
sentença (sobre o conhecimento: idem, págs. 383-384; sobre as circunstâncias especiais: idem, págs. 385-
390). Sobre a questão do conhecimento da inexactidão do título como pressuposto da acção intentada 
ao abrigo do § 826 do BGB, veja-se, ainda, M. Geissler, “Die Rechtskraft...”, págs. 169-170. 
Refira-se, finalmente, que embora a alteração das circunstâncias não gere necessariamente um uso da 
sentença contra a boa fé, nos termos e pelos fundamentos que ficaram expostos, tal não significa que 
o conceito de boa fé seja alheio ao instituto da alteração das circunstâncias e, portanto, ao preceito do 
artigo 619º, nº 2, do CPC (tal como, aliás, ao do artigo 437º do CC): mas trata-se aqui de um problema 
diverso daquele que debatemos, essencialmente traduzido em saber se o conceito de boa fé deve ser 
entendido, nesses preceitos, como uma regra do agir ou, antes, como uma exigência de justiça objectiva 
(sobre este problema, e propendendo para esta última solução, cfr. M. Carneiro da Frada, Teoria da 
confiança..., págs. 863-865, nota 966).
89 Esta possibilidade é admitida por W.-D. Walker (“Beseitigung...”, págs. 376 e 386), que dá como 
exemplo o do credor de alimentos que, em virtude de comportamento prévio, estava obrigado a 
comunicar ao devedor a cessação da necessidade deles e, não obstante, omite tal comunicação (assim 
impedindo o devedor de propor a acção modificativa) e promove a execução da correspondente sentença. 
Identicamente, J. Soyka, Die Abänderungsklage..., 1ª ed., pág. 49.
90 À luz do direito alemão e perante uma situação à qual sejam potencialmente aplicáveis os dois regimes, 
W.-D. Walker (“Beseitigung...”, págs. 376-378) parece dar primazia ao regime do § 826 do BGB face 
ao do § 323 da ZPO, que regula a acção modificativa relativa a sentenças, nomeadamente porque este 
último só permite a alteração da sentença para o futuro, não tendo, além disso, a pretensão de dispor 
genericamente sobre a eliminação e a quebra do caso julgado de sentenças inexactas.
91 A jurisprudência portuguesa tem aceitado a permeabilidade do direito adjectivo ao princípio da boa 
fé (assim, por exemplo, STJ, 04.11.2008) e, em particular, à figura do abuso de direito (ver, a este respeito, 
a jurisprudência referida em Pedro de Albuquerque, Responsabilidade..., págs. 77-84), mas, na verdade, 
verificámos a existência de alguns acórdãos em que se parece conceber a desaplicação de uma sentença, 
por o seu uso ser atentatório da boa fé, como proibida pelo ordenamento português. Assim, no sumário 
do acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Fevereiro de 1992 lê-se o seguinte: “I – Respeitando uma acção 
de despejo, por falta de residência permanente, ao período que vai de 1974 a 30/03/89 e outra ao período 
que vai de 20/10/89 a 19/04/90, não se verifica a excepção de caso julgado pois o facto jurídico que serve 
de fundamento à presente acção ocorreu posteriormente à sentença que se pretende constituir caso 
julgado. [...] VII – Não há que apreciar se os autores actuaram com abuso de direito quando exerceram 
judicialmente o seu direito apenas em 30/03/89 na primeira acção que intentaram; essa apreciação, a ter 
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tuir fundamento de revisão92 ou reconduzir-se a um dos comportamentos típi-
cos abusivos descritos por Menezes Cordeiro, nomeadamente o tu quoque93, 

lugar, devia sê-lo na respectiva acção”. Ou seja, o abuso no exercício do direito de acção não parece ter 
sido concebido, pela Relação de Lisboa, como impeditivo da aplicação do regime geral do caso julgado. 
Por outro lado, no sumário do acórdão do Supremo de 11 de Março de 1999 (Proc. 98A1236) refere-se, 
em termos peremptórios, que “[n]unca poderá constituir abuso do direito a invocação de relevância do 
caso julgado formado pela sentença que declarou a nulidade de um contrato de arrendamento”.
Curiosamente, porém, existe jurisprudência mais antiga do Supremo conferindo menor preponderância 
ao caso julgado: assim, nos acórdãos de 30 de Maio e de 25 de Julho de 1944 defendeu-se a tese – 
aliás criticada na Revista dos Tribunais (“Simulação processual...”) –, segundo a qual não há caso julgado 
quando, na segunda acção, se demonstra que a primeira foi simulada. Concretamente, diz-se o seguinte 
no primeiro dos referidos arestos: “Quando o objecto real visado pelas partes não fôr aquêle que se 
manifeste na acção, mas outro diverso ou contrário, o fim ou objecto simulado não admite confronto 
e equiparação para determinar a sua identidade com o fim ou objecto real e efectivo doutra acção. O 
julgador tem assim de ter em conta, na apreciação da identidade de sujeitos e objecto das acções, ser ou 
não simulado algum dêles, conduzindo a absurdo admitir a sua adstrição à obrigação de aceitar como 
idêntico o simulado, consagrando o dolo e a fraude”. 
Registe-se, contudo, que da jurisprudência referida – e da qual inferimos a tendência no sentido da não 
desaplicação da sentença, mesmo quando o seu uso seja atentatório da boa fé – não pode extrair-se a 
conclusão de que o uso da sentença contrário à boa fé não responsabiliza o agente: na verdade, pode o 
caso julgado dever ser respeitado e, ainda assim, valerem as regras gerais respeitantes à responsabilidade 
por abuso do direito de acção ou culpa in agendo (sobre estas regras: A. Menezes Cordeiro, Litigância..., 
especialmente págs. 91-93 e 137-151). Por outro lado, o respeito pelo caso julgado pode não implicar o 
reconhecimento, ao vencedor, do direito à execução de sentença, quando posteriormente a esta actue com 
abuso de direito: assim, no acórdão do Supremo de 28 de Novembro de 1996, considerou-se que “um dos 
efeitos jurídicos próprios do Abuso de Direito (do “Venire Contra Factum Proprium”) é a legitimidade 
da oposição ao direito de execução por incumprimento da obrigação [que havia sido estabelecida em 
acordo homologado por sentença transitada]”.
Do lado da doutrina portuguesa, o problema que se discute é não tanto o da desaplicação da sentença, 
mas o da responsabilidade do exequente por execução injusta, e salientando-se sempre a existência de 
meios processuais específicos, quer para questionar o crédito na pendência da execução (a oposição à 
execução), quer para reagir ao caso julgado da sentença (a revisão): sobre o problema, J. M. G. Sampaio (A 
acção..., págs. 325 e seguintes), que, aliás, conclui no sentido de que “se depois de promovida a execução 
vier a verificar-se a inexistência do direito consubstanciado no título [em consequência da procedência 
de recurso contra ela interposto], a responsabilidade do exequente não deve, em princípio, ir além do 
encargo das custas da execução [...]; exceptua-se, logicamente, o caso de o exequente [...] ser considerado 
e condenado como litigante de má fé”.
92 A proposta de P. Costa e Silva (A litigância..., págs. 678 e seguintes), a este propósito, “vai no sentido de, 
a partir do art. 771 [do CPC de 1961, correspondente ao actual artigo 696º], ser construída uma cláusula 
geral de admissibilidade da revisão de uma decisão judicial que possa representar uma justiça intolerável”.
93 Refere A. Menezes Cordeiro (“Do abuso do direito ...”, pág. 359) que “Tu quoque (também tu!) exprime 
a máxima segundo a qual a pessoa que viole uma norma jurídica não pode, depois e sem abuso: – ou 
prevalecer-se da situação jurídica daí decorrente; – ou exercer a posição jurídica violada pelo próprio; – ou 
exigir a outrem o acatamento da situação já violada”. Parece-nos que, dos comportamentos abusivos típicos 
descritos por A. Menezes Cordeiro no mencionado estudo (venire contra factum proprium, inalegabilidade 
formal, suppressio, tu quoque e desequilíbrio no exercício), o tu quoque (na primeira modalidade apontada) é 
o que mais facilmente integraria o exemplo do uso da sentença contra a boa fé: embora não possa esquecer-
se que o próprio Autor previne que tal tipicidade não encerra uma classificação, antes equivalendo a 
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limitar-nos-emos a fazer referências pontuais ao tema, nomeadamente quando 
aludirmos aos novos conhecimentos científicos como eventual fundamento da 
acção modificativa94.

Finalmente, refira-se que não nos interessará o tema mais geral da desconsi-
deração ou do não cumprimento do caso julgado, que pode ter múltiplas mani-
festações e motivos: essa desconsideração pode, por exemplo, traduzir-se na 
recusa, pelo Conservador, do registo de uma sentença transitada95, na não exe-
cução da sentença96 (mas já não na fundamentação da falta de cumprimento da 
obrigação exequenda, contida na decisão que julga improcedente a oposição à 
execução97, ou no “acrescentamento doutra decisão com o objectivo de fixar o 
sentido e alcance desta, sem a contradizer, para tornar possível o cancelamento 
de penhoras”98), no não reconhecimento do direito de retenção99, ou em duas 
pronúncias no mesmo processo sobre a existência de caso julgado100, e, quando 
provenha de um acto da parte, no recurso contra o que se decidiu com força de 
caso julgado (também gerador de litigância de má fé)101 ou na omissão de qual-
quer referência à existência de anterior acção, com trânsito em julgado e com o 
mesmo objecto (igualmente gerador de litigância de má fé)102.

“ordenações características” (idem, págs. 348-349); sobre outras possíveis ordenações, veja-se Pedro 
de Albuquerque (Responsabilidade..., págs. 75-76). Sublinhe-se, de qualquer modo, que na figura do tu 
quoque cabe uma realidade de certo modo oposta à do uso da sentença contra a boa fé: a da prática de 
um acto ilícito com o fito de não cumprir uma sentença transitada, que o Supremo Tribunal de Justiça 
já entendeu dever sancionar com a nulidade (cfr. STJ, 21.09.1993, aliás citado por A. Menezes Cordeiro: 
idem, pág. 361). Concretamente, nuns embargos de executado, o Supremo considerou que, tendo a 
embargante sido condenada, por sentença transitada, a pagar ao embargado certa quantia, era nulo o 
cumprimento da obrigação, invocado pela embargante, em virtude de abuso de direito, atendendo a que: 
a) a embargante teve “a pretensão – pretensão esta alcançada – de cumprir a obrigação, em seu nome e 
na do seu segurado, com ela condenado solidariamente, pagando só 3.000 contos [isto é, uma quantia 
inferior à que a sentença a havia condenado a pagar]”; b) “tal conduta é substancialmente agravada pelo 
facto de se ter dito, no documento-recibo de quitação dos 3.000 contos, que o pagamento desta quantia 
estava de acordo com a sentença proferida na acção sumária, o que não correspondia à verdade, e ainda 
pelo facto de nada se ter dito sobre a recusa do mandatário [...] em aceitar a 1ª via dum documento”. Sobre 
a figura do tu quoque contratual, enquanto manifestação, não de tutela da confiança, mas do princípio da 
primazia da materialidade subjacente, também ele concretizador da boa fé, veja-se ainda A. Menezes 
Cordeiro, Tratado..., vol. I, tomo IV, págs. 327-339.
94 Infra, § 27º, III.
95 Assim, RL, 07.02.1991 (Proc. 0043142).
96 Assim, STJ, 26.01.1973.
97 Assim, STJ, 28.02.1978.
98 Assim, STJ, 10.01.1995 (Proc. 086269).
99 Assim, STJ, 06.04.1978.
100 Assim, STJ, 21.10.1993.
101 Assim, STJ, 03.05.1989.
102 Assim, STJ, 15.06.1989.
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4. Caducidade do caso julgado. Referência aos limites temporais da sen-
tença e aos limites temporais do caso julgado
Na medida em que nos interessa a modificação (ou cessação dos efeitos) do caso 
julgado por alteração de circunstâncias, ficará arredado da presente investigação 
o fenómeno da caducidade do caso julgado, que, embora possa depender, tal como a 
modificação do caso julgado, de declaração judicial103, e, à semelhança da modi-
ficação, constitua um desvio à regra da perenidade do caso julgado104, não pressupõe, 
todavia, a alteração de circunstâncias.

103 No caso das decisões judiciais que reconheçam direitos a pensões temporárias por acidente de 
trabalho do qual tenha resultado a morte do sinistrado (cfr. o artigo 20º da anterior Lei nº 100/97, de 13 
de Setembro, e os artigos 56º e 57º da Lei nº 98/2009, de 4 de Setembro), a extinção dos correspondentes 
direitos, por caducidade, está sujeita a declaração judicial, a requerer pelas entidades responsáveis pelo 
pagamento das pensões (cfr. o artigo 152º, nº 1, do CPT): e essa declaração tem lugar num incidente, 
que corre por apenso ao processo a que disser respeito (cfr. o artigo 153º do CPT), visando “tão-só a 
verificação, pelo tribunal [...], da existência ou não dos pressupostos legais da caducidade, estabelecidos 
pela lei substantiva. Verificados que estejam esses pressupostos – termo resolutivo e pagamento da 
pensão até esse termo –, ao juiz mais não resta do que declarar a caducidade da pensão, com efeitos à 
data da verificação do termo resolutivo, e não à data da entrada em juízo do requerimento [...]” (cfr. RP, 
24.10.2005; sobre a decisão que declara a caducidade do direito à pensão, nomeadamente sobre o caso 
julgado que produz, veja-se, ainda, RC, 22.09.2005).
104 Não iremos aqui desenvolver o tema da natureza perene ou, pelo contrário, mutável da norma jurídica 
em geral e, em particular, da sentença: permitimo-nos apenas uma referência a algumas teses que nos 
parecem emblemáticas e uma tomada de posição breve sobre o assunto, destinada a explicitar o significado 
da “regra da perenidade do caso julgado”. Uma dessas teses a que aludimos é a de G. Chiovenda (“Sulla 
cosa giudicata...”, pág. 400; “Cosa giudicata e preclusione...”, págs. 261-262 e 275-278), para quem as 
normas são essencialmente mutáveis, tendo o legislador, por razões de conveniência, estabelecido a 
imutabilidade das decisões judiciais. Outra das referidas teses é a de H. Kelsen (Teoria geral do Estado, 
págs. 63 e 110-111), que, partindo do pressuposto de que a ordem estadal surge com a pretensão de valer 
eternamente, sustenta que as normas jurídicas em geral e, em particular, as normas criadas pela jurisdição 
(que, como qualquer função do Estado, é uma função de criação do direito), são também geradas para 
valer eternamente, sendo, por essência, imutáveis (e só modificáveis quando uma disposição positiva o 
autorize). Na doutrina portuguesa, destacamos E. Hintze Ribeiro (O caso julgado..., págs. 20-21) – que 
considera que a perenidade do caso julgado, ou a regra de que o caso julgado subsiste sempre (“Judicati 
actio perpetua est”), constitui um efeito do caso julgado decorrente de um outro efeito deste: o de que 
o caso julgado é tido por verdade (“Res judicata pro veritate accipitur”) – e, bem assim, A. Barbosa de 
Melo (Sobre o problema..., págs. 35-37) – para quem a função legislativa, contrariamente à jurisdicional, 
se caracteriza pela autoreversibilidade, porque enquanto o tribunal não dispõe do poder de modificar 
a sentença depois de proferida e “o acto jurisdicional, uma vez esgotados os recursos, se estabiliza em 
princípio definitivamente na ordem jurídica positiva”, “a legislação assume-se como transitoriedade 
ou novidade permanente, o que lhe consente dirigir pari passu o imprevisível na História e orientar a 
contínua dinâmica da Sociedade” – e A. J. Brandão (“Caso julgado...”, págs. 98-99) – que, relativamente à 
lei, ao acto administrativo e ao contrato, considera a respectiva imutabilidade muito relativa, ao contrário 
do que sucederia quanto à sentença de mérito irrecorrível. Mais recentemente, na doutrina alemã, D. 
Leipold (“Zur zeitlichen...”, págs. 277-279) destacaria que também a sentença dotada de caso julgado 
material não pode reclamar um valor de eternidade (“[...] kann auch ein rechtskräftiges Urteil keinen 
Ewigkeitswert beanspruchen”), porque a situação jurídica nela definida constitui uma simples parcela das 
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E não a pressupõe, quer se adopte o sentido amplo, quer o sentido restrito da 
expressão “caducidade”, que, como ensina Menezes Cordeiro105, “[e]m sentido 
amplo, [...] corresponde a um esquema geral de cessação de situações jurídicas, 
mercê da superveniência de um facto a que a lei ou outras fontes atribuam esse 
efeito” e, em sentido restrito, “é uma forma de repercussão do tempo nas situações 
jurídicas que, por lei ou por contrato, devam ser exercidas dentro de certo termo. 
Expirado o respectivo prazo sem que se verifique o exercício, há extinção”106.

Assim, em sentido lato, a caducidade do caso julgado significará a mera veri-
ficação de um facto previsto na sentença ou na lei e determinante, nos termos 
da própria sentença ou da lei, da cessação dos efeitos do caso julgado e, em sen-
tido restrito, a extinção dos efeitos do caso julgado pelo decurso do prazo pre-

relações jurídicas de direito privado existentes entre as partes, sujeita à mudança, tal como as restantes, 
e dependendo a alteração posterior e as condições da alteração posterior daquela situação jurídica do 
direito material; por outro lado, a decisão judicial apresenta um constrangimento temporal, no sentido 
em que conclui um concreto processo num momento determinado (“[d]ie gerichtliche Entscheidung 
ist insofern zeitgebunden, als sie einen konkreten Prozess in einem bestimmten Zeitpunkt beendet”), 
regulando o direito processual o momento até ao qual podem ser considerados factos. Por último, uma 
referência, no ordenamento espanhol, a J. Nieva Fenoll (La cosa juzgada..., págs. 254-264), que, frisando 
que o caso julgado conhece limites temporais, como qualquer entidade, real ou ideal, bem como que a 
sua vigência ilimitada provocaria, no futuro, a insegurança jurídica que pretende evitar no presente (ideia 
que, do seu ponto de vista, se encontra espelhada na previsão legal da inexequibilidade da sentença após 
um certo tempo), acaba por concluir que a fixação legal de limites temporais do caso julgado (que, na 
sua opinião, não se prendem com a repercussão da alteração das circunstâncias na sentença, mas com a 
repercussão da passagem do tempo no caso julgado) seria contraproducente e ainda mais perigosa para a 
segurança jurídica: nesta medida, “sempre que se consiga demonstrar a relação entre os litigantes actuais 
e aqueles que o foram em pleitos anteriores, certo é que esses litigantes podem valer-se de sentenças 
antigas para evitar pleitos actuais, seja qual for a antiguidade dessas sentenças”. Do nosso ponto de vista, 
não é contraditório aceitar a vocação eterna do caso julgado e, assim, a regra da perenidade do caso 
julgado, que espelha a natureza do instituto – ambas ditadas pelas razões de segurança jurídica que o 
justificam e que não parecem poder fundar uma análoga perenidade da norma jurídica ou do direito: 
a norma é mutável por natureza, porque, como salienta G. Broggini (“Dauer...”, pág. 28), é a melhor 
realização dos fins humanos que assim o exige; o direito é determinado pela história, para ser o direito 
justo no tempo (A. Kaufmann, “La struttura...”, pág. 575); as leis são o produto do seu tempo e constitui 
missão do legislador reformar as antigas (I. v. Münch, “Die Zeit...”, págs. 4-5) –, e, simultaneamente, o 
seu constrangimento temporal, se se atender à circunstância, aliás evidenciada por Leipold (idem, págs. 
278-279), de o caso julgado, em princípio, não cessar com o decurso do tempo nem com o surgimento 
de novos factos, podendo estes repercutir-se apenas na situação jurídica definida na sentença e sendo 
as próprias regras do caso julgado a determinar tal repercussão. 
105 A. Menezes Cordeiro, “Da caducidade...”, págs. 819-820.
106 A caducidade em sentido restrito é, como observa A. Menezes Cordeiro (“Da caducidade...”, págs. 
833-834), susceptível de “ordenações em função de certas características diferenciadoras que possa 
assumir”: assim, “pode ser legal ou convencional, consoante seja predisposta directamente pela lei ou 
por convenção das partes (330º/1)”, “relativa a matéria disponível e a matéria indisponível”, relativa “a 
actos substantivos e a acções judiciais” e, finalmente, “ser classificada em função do sector jurídico-
normativo em que se ponha”. 
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visto na sentença ou na lei, sendo que nenhuma destas hipóteses se reconduz à 
alteração de circunstâncias107.

Parece-nos que, para a diferenciação entre a modificação e a caducidade do 
caso julgado, é relevante a distinção que, quanto ao acto administrativo, a dou-
trina estabelece entre a respectiva revogação e declaração de caducidade (não obstante 
– como já frisámos108 –, não ser pacífica a subordinação, nos termos do artigo 147º 
do CPA de 1991, da modificação do acto administrativo ao regime da revogação 
do mesmo acto), distinção a que o Código do Procedimento Administrativo não 
faz, aliás, referência109. 

Assim, a revogação – que, como assinala Pedro Gonçalves110 face ao CPA 
de 1991, pode ser por modificação ou substituição, quando a Administração pra-
tica “um acto de revogação acompanhado de uma nova disciplina jurídica para a 
relação subjacente ao acto revogado” – tem como fundamento a “necessidade de 
manter uma adequação constante das relações jurídicas administrativas às exi-
gências do interesse público”, podendo o administrador chegar à conclusão “de 
que os efeitos de um acto administrativo deixaram de ser adequados ou conve-
nientes” em virtude de superveniência objectiva ou subjectiva111; já a declaração 
de caducidade, como tem lugar quando “a autoridade verifica a ocorrência de um 
facto objectivo (previsto na lei ou no acto) que determina a cessação da operativi-
dade de um acto administrativo” – por exemplo, a “ocorrência de um termo final 
ou de uma condição resolutiva”112 –, é alheia à superveniência, nenhuma repercus-
são tendo esta na prática do acto declaratório113.

107 No campo do direito civil, A. Menezes Cordeiro (“Da caducidade...”, pág. 821) relaciona as hipóteses 
de caducidade em sentido amplo com: a) a verificação de um termo; b) a impossibilidade superveniente 
das prestações; c) a ilegitimidade superveniente. Sobre a caducidade em sentido lato e em sentido 
restrito, veja-se ainda A. Menezes Cordeiro (Tratado..., vol. I, tomo IV, págs. 207-231), concluindo, quanto 
à natureza da caducidade em sentido restrito, que “– a caducidade reportada a posições indisponíveis 
traduz uma delimitação temporal às situações envolvidas: atingido o prazo fixado, elas cessam ipso iure; 
– a caducidade reportada a posições disponíveis confere, ao beneficiário, um direito potestativo: o de, 
através da declaração de vontade que consiste em invocar a própria caducidade, pôr termo à situação 
jurídica atingida”.
108 Supra, § 1º, I, 3 (em nota).
109 Crítico em relação a esta ambiguidade, face ao CPA de 1991: J. C. Vieira de Andrade, “Revogação...”, 
pág. 54.
110 Pedro Gonçalves, “Revogação...”, pág. 305.
111 Idem, pág. 306.
112 Idem, págs. 308-309.
113 Também C. Amado Gomes (“Mudam-se os tempos...”, pág. 241, e “Da aceitação...”, págs. 1045-
1051), que, como vimos (supra, § 1º, I, 3, em nota), claramente autonomiza a figura da modificação face 
à da revogação do acto administrativo, salienta “a dimensão criativa e não destrutiva da operação de 
modificação – pelo menos sempre que a concreta alteração das circunstâncias de acto o admitir” e, nessa 
medida, “uma fundamental diferença entre a caducidade e a revisão modificativa, a saber, a capacidade da 
segunda para aproveitar adaptativamente o acto, ao contrário da primeira, que o condenará à extinção”.
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Também pode ser relevante para a distinção entre a modificação e a cadu-
cidade do caso julgado a distinção, com cobertura legal, entre a cessação ou 
alteração da providência cautelar e a caducidade da providência cautelar (cfr., res-
pectivamente, os artigos 386º, nº 2, e 373º do CPC), pois só à cessação ou alteração 
da providência subjaz uma alteração das circunstâncias que a determinaram114; 
já as causas da caducidade não são qualificadas pela lei como uma alteração das 
circunstâncias e encontram-se expressamente identificadas, prendendo-se, ou 
com um determinado comportamento processual do requerente da providência, 
ou com o destino da acção principal, ou com as vicissitudes do próprio direito 
que se pretendeu acautelar115.

A modificação do caso julgado por alteração das circunstâncias e a caducidade 
do caso julgado são também figuras que, já nas Lições de 1926 de Carnelutti, 
não pareciam confundir-se (embora Carnelutti não se referisse, bem vistas 
as coisas, ao caso julgado, mas à sentença)116.

Assinale-se, de qualquer modo, o carácter complexo, não apenas da figura da revogação (e modificação) 
do acto administrativo, mas também da figura da caducidade deste acto (e, em geral, da caducidade 
no direito administrativo, “em face da diversidade ou atipicidade das suas manifestações concretas”: 
cfr. M. Fernanda Maçãs, “A caducidade...”, pág. 125): na verdade, a caducidade do acto administrativo, 
para além de poder decorrer da verificação de um facto objectivo, previsto na lei ou no acto, pode ainda 
decorrer, como refere C. Amado Gomes (“Mudam-se os tempos...”, pág. 245, e “Da aceitação...”, págs. 
1050-1051) do total desaparecimento dos pressupostos do acto e da consequente perda de utilidade da 
correspondente regulação, como sucede – o exemplo é também da Autora – com a licença de caça de 
uma espécie que se extingue.
114 O artigo 122º do CPTA alude igualmente à distinção entre a caducidade e a alteração ou revogação 
das providências cautelares: os casos que determinam a caducidade encontram-se previstos no artigo 
123º; as situações que fundamentam a alteração ou revogação das providências estão contempladas no 
artigo 124º, reconduzindo-se à alteração dos pressupostos de facto e de direito inicialmente existentes 
(cfr. o nº 1 deste preceito). É de notar que do artigo 122º, nº 3, do CPTA parece decorrer que a caducidade 
da providência cautelar determina a cessação dos seus efeitos independentemente de decisão judicial 
nesse sentido, enquanto a alteração ou revogação da providência só opera mediante decisão judicial: e o 
artigo 123º, nº 3, do mesmo Código reforça tal ideia, porque aí se esclarece (depois da revisão do CPTA 
de 2015) que “[a] caducidade da providência é reconhecida pelo tribunal, oficiosamente ou a pedido 
fundamentado de qualquer interessado, mediante prévia audição das partes”, ou seja, esclarece-se que 
a caducidade é reconhecida e não (como antes da revisão sucedia) declarada. As providências cautelares 
no contencioso administrativo parecem ainda poder cessar por forma diversa da caducidade, alteração 
ou revogação, na medida em que o artigo 122º, nº 2, do CPTA autonomiza a providência sujeita a termo 
ou condição, assim dando a entender que a verificação de termo final ou de condição resolutiva importa 
uma também autónoma forma de cessão de eficácia da providência: mas não vemos como, neste caso, 
não interfira a figura da caducidade. 
115 Sobre as causas e regime da caducidade da providência cautelar em processo civil, veja-se A. S. 
Abrantes Geraldes, Temas..., III vol., págs. 291-317.
116 J. Nieva Fenoll (La cosa juzgada, págs. 246-247, nota 919) sublinha igualmente que, no ensino de 
Carnelutti, era clara a autonomização do problema das repercussões da pura passagem do tempo no 
julgado, determinando a cessação da sua vigência, do problema da alteração das circunstâncias em que 
a sentença assentou.
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Na verdade, ao tratar da questão da eficácia da sentença no tempo – que, con-
forme a delimitação do Autor117, se prende com a determinação do momento a 
partir do qual a sentença começa a ser eficaz e do momento em que cessa tal efi-
cácia –, frisa Carnelutti118 que, com ela, não está relacionado o fenómeno da 
mutabilidade da sentença (ou da possibilidade de substituí-la por uma outra), já 
que, especificamente a propósito da cessação dessa eficácia, cumpriria apenas 
averiguar se o mero decurso do tempo é apto a produzir tal resultado. 

Deste modo, quanto à questão da eficácia da sentença no tempo, limita-se 
Carnelutti a salientar o seguinte: por um lado, que a sentença, ao contrário do 
que sucede com a lei, é, em regra, retroactiva, pois determina os efeitos de factos 
já ocorridos, não de factos futuros119, pelo que, e também diversamente do que se 
verifica com a lei, nenhum obstáculo há a que “quando o comando se torna per-
feito, os seus efeitos se reportem a um tempo anterior ao da sua perfeição”120 – o 
que, no caso da sentença de simples apreciação, seria uma verdadeira necessidade 
lógica121 e, no caso da sentença constitutiva, se justificaria por razões de conveni-
ência, pois permitiria eliminar os inconvenientes da duração do processo122; por 
outro lado, e quanto ao momento da cessação da eficácia da sentença, que se em 
relação às sentenças de simples apreciação não é possível conceber a aposição de 
um termo final, nada obsta a que, pelo menos em relação às sentenças disposi-
tivas123 (relativamente às outras sentenças, o problema estaria ainda em aberto) 
– por exemplo, em matéria de alimentos – o juiz lhes aponha um tal termo124.

O fenómeno da mutabilidade da sentença é depois tratado por Carnelutti 
num capítulo autónomo das suas Lições125, no qual, entre o mais, é referida a relação 
entre a imutabilidade da sentença e a sua função declarativa (pelo que essa imu-
tabilidade se compreenderia menos, quando a sentença fosse dispositiva)126, bem 
como a permissão legal de modificação da sentença, em matéria de alimentos127.

Já Cristofolini, num estudo de 1935 dedicado à eficácia da sentença no 
tempo, não parece distinguir tão claramente quanto Carnelutti entre a cadu-

117 F. Carnelutti, Lezioni..., pág. 437.
118 F. Carnelutti, Lezioni..., págs. 443-444.
119 Idem, pág. 438.
120 Idem, pág. 439.
121 Idem, pág. 440.
122 Idem, págs. 440-441.
123 As sentenças dispositivas traduzem, a par das sentenças de accertamento constitutivo, uma das 
modalidades das sentenças constitutivas (cfr. F. Carnelutti, Lezioni..., pág. 440). Sobre esta figura, infra, 
§ 6º, IV.
124 Idem, págs. 443-444.
125 Idem, págs. 479 e segs.
126 Idem, págs. 481-482.
127 Idem, pág. 482.
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cidade do caso julgado e a sua modificação em virtude de alteração de circuns-
tâncias, porque analisa, a propósito da questão da eficácia das disposições contidas 
na sentença – questão essa que, a par da da eficácia da sentença como acto jurídico, 
se integraria, na sua perspectiva, no tema comum da eficácia da sentença no 
tempo128 – ou, mais propriamente, a propósito da questão da cessação da eficácia 
das disposições contidas na sentença, realidades que se podem incluir em ambos os  
fenómenos. 

Relativamente à questão da eficácia da sentença como acto jurídico, considera 
Cristofolini129 que, em regra, o respectivo termo inicial é marcado pelo 
momento do trânsito em julgado; já quanto à cessação dessa eficácia, entende o 
Autor que “[a] limitação dos efeitos da sentença em virtude de um termo final 
(que se refira essencialmente à providência e não à relação jurídica declarada) 
não pode constituir certamente um fenómeno normal; é evidente que tal colide 
com o princípio da economia processual, tornando necessária a renovação do 
processo e da providência, e com o princípio [...] do ne bis in idem, não se conci-
liando também com o princípio da imutabilidade da sentença e com o instituto 
do caso julgado”.

No que diz respeito ao problema – que é o que agora nos interessa – da eficácia 
das disposições contidas na sentença, Cristofolini analisa, a par do termo inicial da 
eficácia da sentença (que, quanto à declaração nela contida, normalmente coincide 
com um momento anterior ao do trânsito em julgado130 – mesmo quando o juiz 
aprecia antecipadamente efeitos jurídicos futuros131 ou quando se trata de acção 
de condenação in futurum132 –, havendo regras próprias a considerar quando a 

128 Sobre as duas vertentes do tema da eficácia da sentença no tempo: G. Cristofolini, “Efficacia della 
sentenza ...”, págs. 293-298. Crítico relativamente a esta distinção, C. Ferri (Profili..., págs. 184-187), 
observando, por exemplo, que o conteúdo da sentença não possui autonomia face aos efeitos próprios 
da sentença, pelo que o problema da eficácia no tempo da pronúncia judicial não pode ser diverso  
consoante se trate de efeitos do acto-sentença ou de efeitos do seu conteúdo, devendo ser tratado 
unitariamente. 
129 G. Cristofolini, “Efficacia della sentenza ...”, pág. 303.
130 Segundo G. Cristofolini (“Efficacia della sentenza ...”, pág. 314), e em regra, “não apenas a apreciação 
tem eficácia retroactiva, mas tem normalmente eficácia em relação a um momento anterior ao trânsito 
em julgado da sentença”.
131 G. Cristofolini (“Efficacia della sentenza ...”, págs. 316-317) dá como exemplo a declaração, pelo juiz, 
de que certa obrigação de pagamento, embora já constituída, se vence em certo dia. 
132 G. Cristofolini (idem e notas) dá como exemplos de acções destinadas à declaração de obrigações 
futuras, também designadas acções de condenação in futurum, as acções previstas nos §§ 257 a 259 
da ZPO, considerando, todavia, que as acções de alimentos do direito italiano não se incluem em tal 
categoria, atento o carácter constitutivo do processo de alimentos; também no caso da condenação 
no pagamento de prestação dependente de prévio cumprimento da contraprestação, o termo 
inicial da eficácia da sentença coincidiria com um momento anterior ao trânsito em julgado da  
sentença.
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sentença seja constitutiva ou dispositiva133 ou condenatória134), a cessação da eficá-
cia da sentença, incluindo aqui, como se disse, realidades que correspondem, quer 
ao fenómeno da caducidade quer ao da modificação.

Na verdade, Cristofolini135 qualifica como sentenças com termo final (limita-
das na sua eficácia no tempo), embora implícito, as sentenças relativas a relações 
jurídicas de duração limitada (por exemplo, servidões pessoais e direitos reais 
imateriais), bem como as sentenças sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, que criam 
uma situação jurídica que pode ser modificada ex nunc num processo posterior 
(por exemplo, a revogação da interdição ou da inabilitação ou a modificação da 
sentença determinativa em matéria de alimentos): ora, estando tais sentenças 
sujeitas a termo final, parece que, para Cristofolini, as mesmas caducam, uma 
vez verificado esse termo. 

Também Corr ado Ferri136 parece resumir a um mesmo problema – o 
problema da duração dos efeitos da sentença – a questão da caducidade e a da modi-
ficação da sentença por alteração das circunstâncias, uma vez que, a propósito 
dele, alude tanto às sentenças com termo final como às previstas no § 323 da 
ZPO (preceito que regula a modificação da sentença por alteração das circuns-
tâncias) e apenas o contrapõe ao problema da eficácia da sentença no tempo (este 
último reportado à questão de saber se os efeitos constitutivos da sentença podem 
ser antecipados para um momento anterior ao da emanação da própria sentença 
ou ao do seu trânsito em julgado, à qual deve, aliás, e do seu ponto de vista, ser 
dada uma resposta negativa137). 

Um pouco mais tarde do que Carnelutti – que, como vimos atrás, tratava 
autonomamente fenómenos que se podiam reconduzir à figura da caducidade 
do caso julgado e fenómenos que implicavam a respectiva modificação –, Guasp 
também distinguiria – ao menos implicitamente – a caducidade do caso julgado 
da respectiva modificação, mas através do tratamento de uma outra distinção: 
aquela que opõe os limites temporais da sentença aos limites temporais do caso julgado 
(caso julgado que é, na perspectiva de Guasp138, um efeito processual de carácter 
declarativo da sentença).

133 G. Cristofolini, “Efficacia della sentenza...”, págs. 317-322. Às regras que, segundo este Autor, são 
próprias da sentença constitutiva ou dispositiva, no que diz respeito ao termo inicial da sua eficácia, 
aludiremos adiante: infra, § 37º, III.
134 G. Cristofolini, “Efficacia della sentenza ...”, págs. 322-323. A propósito de tais regras, veja-se também 
infra, § 37º, III.
135 G. Cristofolini, “Efficacia della sentenza ...”, págs. 323-324.
136 C. Ferri, Profili..., pág. 161 e nota.
137 Segundo C. Ferri (Profili..., págs. 170-171 e 186-187, e “Costitutiva...”, págs. 5-6), da conjugação entre o 
artigo 324º do c.p.c. e o artigo 2909º do c.c. resulta que a eficácia declarativa e a constitutiva não operam, 
em regra, antes do trânsito em julgado da sentença.
138 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 436-437.
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Os limites temporais da sentença exprimem, para o Autor139, o entendimento 
segundo o qual existe um instante temporal em que a sentença nasce juridica-
mente e um lapso de tempo durante o qual a sentença prolonga a sua eficácia, 
verificando-se, quanto a este último aspecto, que a sentença pode projectar a 
sua eficácia sobre o tempo anterior à sua produção (assim, a sentença de simples 
apreciação normalmente opera para o passado indefinidamente; também a sen-
tença constitutiva opera, em regra, para o passado, mas apenas para o período 
posterior à proposição da acção, sendo portanto difícil denominá-la retroactiva) e 
inevitavelmente projecta a sua eficácia para o futuro, de um modo que não é, em 
princípio, temporalmente definido (assim, por exemplo, a sentença de condena-
ção numa certa quantia “compreende, de modo indefinido, todos os instantes de 
tempo posteriores à própria sentença”); só haverá essa definição temporal para 
o futuro em se tratando de sentença sujeita a condição (suspensiva, se a eficácia da 
sentença depender da verificação da condição; resolutiva, se a sentença cessar 
a produção dos seus efeitos com a verificação da condição) – condição essa que 
“não se limita a ser a mera exigência de que ocorram ou de que subsistam os ele-
mentos essenciais que determinam a situação jurídica reconhecida na sentença” 
– ou de sentença sujeita a termo (inicial ou final), constituindo ambas um fenómeno 
relativamente raro, pela incerteza da decisão do litígio que comportam e sendo, 
como tal, em geral silenciadas pelo direito positivo (que apenas consagra a figura 
da sentença cujo conteúdo – e não a sentença em si – se encontra sujeito a termo 
inicial ou final: exemplo da sentença cujo conteúdo se encontra sujeito a termo 
inicial é, precisamente, a sentença de condenação in futurum).

Já os limites temporais do caso julgado, que se relacionariam, segundo Guasp140, 
com a actividade em que a pronúncia se traduz (tal como, aliás, os limites do caso jul-
gado em razão do lugar e em razão da forma: os primeiros significando que, se se 
tratar de decisão proferida fora do território nacional, o caso julgado, enquanto 
tal, não opera; os segundos, que o caso julgado apenas abrange a decisão e não 
se estende aos respectivos fundamentos), expressam a ideia de que a posterior altera-
ção das circunstâncias fundamentais que determinaram a decisão judicial se repercute (“a 
par de certas demarcações temporais que eventualmente acompanham o caso 
julgado desde o seu início”) no caso julgado, ocasionando, “não a ineficácia abso-
luta da sentença, mas a possibilidade de que esta deixe de ser inatacável e se abra 
um novo litígio sobre a mesma matéria”, isto é, a possibilidade de a sentença ser 
alterada ou modificada. 

Refira-se que, além de naturalmente distintos dos limites subjectivos do caso jul-
gado, porque estes se prendem com a identidade dos sujeitos141, os limites tempo-

139 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 445-451.
140 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 443, 444-445 e 452. 
141 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 443-444.
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rais do caso julgado não se confundiriam com os limites objectivos, na medida em 
que estes dizem respeito à identidade do bem sobre o qual se litiga e à identidade 
dos fundamentos de facto em virtude dos quais se reclama142: fundamentos de facto 
estes que Guasp tanto parece conceber de modo abstracto143 – perspectiva que 
torna duvidosa a validade da distinção, a que procede, entre os limites temporais 
e os limites objectivos decorrentes da causa de pedir num sistema, como o portu-
guês, em que a causa de pedir é, nos termos do artigo 581º, nº 4, do CPC, um facto 
concreto144 –, como de modo concreto, seguindo o ensinamento da teoria da subs-
tanciação145 – perspectiva que, embora torne mais difícil a demarcação do limite 
causal face ao temporal, não a impossibilita, se se considerar que “a modificação 
temporal das circunstâncias que deram origem à decisão não é, em absoluto, uma 
modificação intrínseca e total das mesmas circunstâncias, já que muitas vezes a 
modificação temporal deixa subsistir as características fundamentais da moti-
vação anterior, imprimindo-lhe, não obstante, certas alterações suficientes para 
determinar a sua modificabilidade, o que é especialmente claro em certas senten-
ças condenatórias em que a eficácia da transformação temporal é indiscutível, sem 
que a razão básica da sentença se altere substancialmente” (assim, a sentença que 
condena num futuro fornecimento periódico, quando, em relação ao momento 
em que se proferiu a sentença, se altera no tempo a situação do mercado)146/147.

Sublinhe-se finalmente que, no entendimento de Guasp, não é o tempo, em 
si, a constituir limite do caso julgado – pois não basta o seu mero decurso para 
fazer desaparecer o caso julgado –, mas as novas circunstâncias, na medida em 
que se modificam no tempo (ou, dito de outro modo, na medida em que o tempo 
nelas se repercute), relevando, como tal, na sua qualidade de novidades crono-
lógicas: este o significado preciso da expressão “limites temporais do caso jul-
gado”, que Guasp148 não vê razões para abandonar. 

142 J. Guasp, “Los límites temporales...”, pág. 444. Em obra posterior, J. Guasp (La pretensión..., págs. 
57-66) consideraria a pretensão processual como o verdadeiro objecto do processo.
143 Na verdade, J. Guasp (“Los límites temporales...”, pág. 454) afirma que pode não ocorrer a modificação 
da anterior causa de pedir quando os factos em que se apoia sejam diversos e posteriores aos que a anterior 
decisão teve em conta, o que permite inferir que concebe a causa de pedir como um facto abstracto. 
144 Sobre a causa de pedir como facto concreto, à luz do disposto no artigo 498º, nº 4, do CPC de 1961 (e 
actual artigo 581º, nº 4), RL, 6.11.2008 (Proc. 7509/2008-2): assim, por exemplo, não é suficiente, para que 
a causa de pedir se tenha como indicada, “a indicação de um tipo de contrato, havendo que especificar 
o contrato que, em concreto, foi celebrado, com uma determinada data, forma e, em particular, com um 
determinado conteúdo obrigacional”.
145 J. Guasp, “Los límites temporales...”, pág. 469.
146 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 469-470.
147 Refira-se, todavia, que os limites temporais do caso julgado se relacionam também, na perspectiva 
de J. Guasp (“Los límites temporales...”, pág. 457), com os fundamentos jurídicos da sentença, por este 
prisma já se autonomizando necessariamente dos limites objectivos decorrentes da causa de pedir.
148 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 452-453.
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A distinção, realizada por Guasp, entre os limites temporais da sentença e os 
limites temporais do caso julgado só permite, porém, autonomizar até certo ponto 
as realidades que importam a caducidade do caso julgado das que importam a 
respectiva modificação. 

É que, se por um lado a referência aos limites temporais da sentença se prende com 
a figura da caducidade do caso julgado (estaria nesta situação a verificação da condi-
ção resolutiva ou do termo final aposto na sentença, ou a não subsistência dos ele-
mentos essenciais que determinam a situação jurídica reconhecida na sentença: 
no exemplo do Autor149, a morte do credor da renda vitalícia em cujo pagamento o 
devedor havia sido condenado), por outro lado a referência aos limites temporais do 
caso julgado também abrange realidades que – embora consideradas por Guasp150 
determinativas da modificação ou alteração da sentença e aptas, em teoria, a 
desencadear um mecanismo semelhante ao da Abänderungsklage alemã – só podem, 
na verdade, importar a respectiva caducidade (assim, e seguindo os exemplos com 
que Guasp151 ilustra os limites temporais do caso julgado, parecem ser, quando 
muito, hipóteses de caducidade, e não de modificação do caso julgado, a do adqui-
rente do bem novamente alienado que, não obstante ter ficado vencido na acção 
anterior, pode reivindicar a coisa ao sujeito que antes foi declarado proprietário, 
e, bem assim, a do devedor condenado no pagamento e que posteriormente paga, 
assim se libertando da eficácia imutável da sentença que lhe impôs a obrigação).

De tudo o que se disse parece-nos resultar que, se a caducidade do caso jul-
gado pode traduzir um fenómeno de cessação da eficácia da sentença (em virtude 
de verificação de condição resolutiva ou termo final aposto na sentença, de facto 
previsto na lei, ou da não subsistência dos elementos essenciais que determinam 
a situação jurídica reconhecida na sentença), a modificação do caso julgado por 
alteração das circunstâncias nunca pode traduzir um fenómeno dessa natureza: 
por este prisma, a caducidade e a modificação distinguem-se naturalmente. 

Maior dificuldade na delimitação das duas figuras surge, porém, quando se 
admita que a caducidade do caso julgado pode não traduzir um fenómeno de 
cessação da eficácia da sentença em virtude de qualquer um dos factores que se 
mencionaram, mas um fenómeno de cessação do próprio caso julgado em virtude 
de um facto posterior, ao qual nem a lei, nem a sentença, confiram expressamente 
tal relevância (aspecto que trataremos a propósito da incidência da alteração da 
lei no caso julgado152): neste caso, a distinção entre a caducidade do caso jul-
gado e a modificação do caso julgado por alteração das circunstâncias prevista 
no artigo 619º, nº 2, do CPC passa necessariamente pela concretização da função 
deste preceito, que, como veremos, é a de adaptação do título.

149 J. Guasp, “Los límites temporales...”, pág. 449.
150 J. Guasp, “Los límites temporales...”, pág. 464.
151 J. Guasp, “Los límites temporales...”, págs. 453, 459 e 460.
152 Infra, § 25º, III, 1.
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Resumo
Modificação do caso julgado material civil por alteração das circunstâncias
Esta tese versa sobre a aplicabilidade do artigo 619º, nº 2, do Código de Processo Civil – 
preceito que admite a modificação de certas decisões judiciais transitadas em julgado, 
particularmente das que condenam em alimentos, com fundamento em alteração das cir-
cunstâncias – à generalidade das decisões judiciais. Para o efeito de determinar o objecto 
possível dessa modificação são consideradas decisões judiciais de conteúdo diverso (por 
exemplo, decisões absolutórias ou decisões que condenam numa indemnização ou em 
alimentos sob forma de capital), testando a respectiva permeabilidade à superveniência. 
Identificam-se também as circunstâncias que podem constituir fundamento da modifi-
cação (aqui se discutindo, nomeadamente, se uma alteração legislativa ou jurispruden-
cial ou um novo meio de prova configuram uma relevante alteração das circunstâncias). 
São igualmente analisadas as condições de admissibilidade e de procedência da modi-
ficação e o processo da modificação, verificando, entre o mais, se esta impõe o uso de 
um meio processual exclusivo. Finalmente, examina-se a decisão modificativa, tendo 
em vista definir a respectiva natureza. Autonomiza-se o regime legal da modificação do 
caso julgado material por alteração das circunstâncias face ao regime legal do recurso 
extraordinário de revisão. Tal autonomização não significa a expressão, pelo regime da 
modificação, de limites temporais do caso julgado, atendendo a que, tal como o da revi-
são, representa uma quebra do caso julgado.

Abstract
Res judicata and supervening change in circumstances
The main aim of this thesis is to discuss how article 619, paragraph 2, of the Portuguese 
Code of Civil Procedure – a provision that allows the modification of certain final judicial 
decisions on grounds of supervening change in circumstances – applies to judicial deci-
sions other than alimony decisions (“sentenças de alimentos”, under Portuguese law). 
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Firstly, it considers a number of hypothetical decisions – among which acquittals and 
decisions stipulating payment of a fixed sum – and the issues they raise in terms of res-
ponse to supervening change in circumstances. Secondly, it determines the circumstan-
ces which may be relevant in the modification of a judicial decision (i.e. any change in 
the law or jurisprudence or offering new evidence). Thirdly, it examines the procedural 
requirements for modifying a judicial decision, namely discussing whether such require-
ments entail initiating separate legal proceedings. Finally, it provides a definition of the 
nature of the decision that modifies the res judicata on grounds of supervening change in 
circumstances. A distinction is drawn between the framework that allows for the res judi-
cata modification on grounds of supervening change in circumstances, on the one hand, 
and the review or cancel of the res judicata framework, on the other hand. Regardless of 
that distinction, this thesis argues that the former legal framework is unable to adequa-
tely convey the time limits of res judicata since it expresses instead a breach of res judicata.
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