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Qual o tribunal nacional competente?
Portugal
1 Devo dirigir-me a um tribunal civil comum ou a um tribunal especializado (por exemplo, tribunal do trabalho)?
Antes de mais importa precisar que as respostas dadas na presente ficha informativa se referem apenas aos tribunais judiciais (vulgarmente designados em
Portugal por tribunais comuns). Além dos tribunais judiciais, existem outras ordens jurisdicionais: o tribunal constitucional, os tribunais administrativos, o
tribunal de contas. Existem ainda os julgados de paz e os tribunais arbitrais.
Para saber qual é a ordem de jurisdição competente aplica-se a seguinte regra: são da competência dos tribunais judiciais as causas que não sejam
atribuídas a outra ordem jurisdicional.
Acresce que, dentro da ordem dos tribunais judiciais, o oposto de um tribunal especializado não é um tribunal civil comum. O oposto de um tribunal
especializado é um tribunal de competência genérica. A escolha entre um juízo ou tribunal especializado e um juízo ou tribunal de competência genérica
depende da matéria da causa e, em certos casos, que a seguir serão indicados, também do seu valor.
A esta matéria aplicam-se:
A Lei n.º 62/2013, de 26/08, que pode ser consultada na sua versão mais actualizada no seguinte link:
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1974&tabela=leis
O Decreto Lei n.º 49/2014, de 27 de Março, que pode ser consultado na sua versão mais actualizada no seguinte link:
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2075&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=&
Os tribunais judiciais de primeira instância estão repartidos em tribunais de competência territorial alargada e tribunais de comarca.
Para saber a que tribunal judicial de primeira instância se deve dirigir é necessário ainda levar em conta o seguinte.
Os tribunais de competência territorial alargada são tribunais judiciais especializados com competência alargada a todo o território ou a uma parte do
território que engloba a área de várias comarcas. Em Portugal existem os seguintes tribunais de competência territorial alargada: tribunal marítimo; tribunal
da propriedade intelectual; tribunal da concorrência, regulação e supervisão; o tribunal de execução das penas; o tribunal central de instrução criminal.
Os tribunais de comarca desdobram-se em juízos centrais de competência especializada e em juízos locais.
Os juízos centrais são todos especializados e repartem-se em juízos centrais cíveis, juízos centrais criminais, juízos centrais de instrução criminal, juízos
centrais de comércio, juízos centrais de execução, juízos centrais de família e menores, e juízos centrais do trabalho.
Os juízos locais desdobram-se em juízos locais cíveis, juízos locais criminais, juízos locais de pequena criminalidade, juízos locais de competência genérica
e juízos locais de proximidade.
Os juízos locais de proximidade funcionam como uma antena do Tribunal de Comarca: limitam-se a receber papéis relativos a processos já instaurados nos
juízos ou tribunais com competência na área daquela comarca, prestar informações, realizar videoconferências e prestar apoio a diligências. No entanto os
processos não correm num juízo local de proximidade e em princípio não devem ser aí instaurados.
Em casos específicos, existem procedimentos que devem ser instaurados e correr junto de autoridades diferentes dos tribunais judiciais. Consoante os
casos, esses procedimentos são remetidos ao tribunal competente em certas fases: quando há oposição, recurso, ou necessidade de homologação de
certas decisões. É o que acontece com os procedimentos a seguir indicados:
O procedimento especial de despejo deve ser instaurado, por via electrónica, no Balcão Nacional do Arrendamento, sediado no Porto, que abrange todo o
território nacional
O procedimento de injunção, destinado à cobrança de uma dívida, deve ser instaurado por via electrónica no Balcão Nacional de Injunções, sediado no
Porto, que abrange todo o território nacional
O processo de inventário deve ser requerido num dos cartórios notariais sediados no município do lugar da abertura da sucessão (em princípio o lugar da
última residência do falecido)
Compete ao magistrado do Ministério Público junto do tribunal competente, decidir os pedidos de: suprimento do consentimento (sendo a causa de pedir a
incapacidade ou a ausência da pessoa); autorização para a prática de actos pelo representante legal do incapaz; autorização para a alienação ou oneração
de bens do ausente; confirmação de actos praticados pelo representante do incapaz; e notificação do representante legal para providenciar acerca da
aceitação ou rejeição de liberalidades a favor de incapaz
Devem ser instaurados em qualquer conservatória do registo civil os procedimentos tendentes à formação de acordo das partes quanto a: alimentos a filhos
maiores ou emancipados; atribuição da casa de morada da família; privação do direito ao uso dos apelidos do outro cônjuge; autorização de uso dos
apelidos do ex-cônjuge; conversão de separação judicial de pessoas e bens em divórcio; regulação ou alteração da regulação de responsabilidades
parentais relativas a filhos menores.
2 Se forem competentes os tribunais civis comuns (ou seja, se forem estes os tribunais responsáveis pelo processo), como posso saber a qual deles me
devo dirigir?
Na presente resposta, entendem-se por tribunais civis comuns os juízos locais cíveis e os juízos competência genérica dos tribunais de comarca. Os
mesmos têm a sua competência definida de modo residual, ou seja, são competentes quando não haja outra secção ou tribunal especializado competente.
Adicionalmente, a sua competência também é determinada pelo menor valor da acção.
Assim, uma pessoa deve dirigir-se ao juízo local cível ou, quando este não exista, ao juízo local de competência genérica, do tribunal de comarca, quando
tiver a tratar um dos casos a seguir indicados:
Acções declarativas cíveis de processo comum de valor igual ou inferior a 50 000,00 Euros
Causas não atribuídas a outros juízos ou tribunal de competência alargada
Processos de execução onde não houver juízo de execução ou outro juízo ou tribunal especializado competente
Actos urgentes quanto a menores, em matéria tutelar cível, tutelar educativa e de promoção e protecção, ainda que exista secção de família e menores
competente para os mesmos, nos casos em que esta se encontre sediada em diferente município
Mandados, cartas, ofícios e comunicações que devam ser cumpridos na instância local a pedido de outros tribunais ou autoridades competentes
Demais competências conferidas por lei

Os recursos das decisões do capitão do porto proferidas em processo de contra-ordenação marítima e as acções comuns declarativas de valor igual ou
inferior a 50 000,00 Euros da competência do tribunal marítimo, em razão da matéria, nas circunscrições não abrangidas pela área de competência
territorial do tribunal marítimo
Acções de pequeno montante previstas no Regulamento (EC) Nº 861/2007 de 11/7/2007
Para saber se deve dirigir-se ao juízo local cível ou local de competência genérica, ou a um juízo central especializado, é necessário consultar também a
resposta à pergunta “Se for competente um tribunal especializado, como posso saber a qual deles me devo dirigir?” .
2.1 Existe alguma distinção hierárquica entre os tribunais civis comuns (por exemplo, tribunais de comarca de primeira instância e tribunais regionais de
segunda instância)? Em caso afirmativo, qual é o tribunal competente para apreciar o meu caso?
De acordo com as regras de competência em razão da hierarquia, os tribunais judiciais estão repartidos, em tribunais de primeira instância, tribunais da
relação (ou de segunda instância) e supremo tribunal de justiça (que é a última instância na ordem dos tribunais judiciais).
A lei prevê os casos em que a admissibilidade do recurso depende da alçada dos tribunais. A alçada dos tribunais da relação é de 30 000,00 Euros e a dos
tribunais de primeira instância é de 5 000,00 Euros (valores à data da última actualização da presente ficha informativa). Em regra, o supremo tribunal de
justiça conhece em recurso das causas cujo valor exceda a alçada dos tribunais da relação e estes das causas cujo valor exceda a alçada dos tribunais
judiciais de primeira instância.
As acções devem ser intentadas e ter início nos tribunais de primeira instância. Adicionalmente, os tribunais de primeira instância são competentes para o
conhecimento dos recursos das decisões dos notários, dos conservadores do registo e de outras decisões previstas na lei. Para determinar qual é o tribunal
da primeira instância competente é necessário aplicar as regras de competência em razão da matéria, do valor e do território, que serão enunciadas nas
respostas às perguntas seguintes.
Os tribunais da relação, em princípio apreciam apenas os recursos interpostos das decisões dos tribunais da primeira instância. Excepcionalmente, a lei
atribui-lhes o conhecimento, em primeira instância, de certas causas. Os tribunais da relação apreciam também conflitos de competência entre tribunais da
primeira instância, reclamações de despachos proferidos na primeira instância e a revisão de sentenças de tribunais estrangeiros em matéria civil e
comercial.
O supremo tribunal de justiça conhece dos recursos de decisões proferidas pelos tribunais da relação. Em casos especiais, previstos na lei, conhece dos
recursos das decisões da primeira instância. Excepcionalmente, a lei atribui-lhe o conhecimento, em única instância, de certas causas. O supremo tribunal
de justiça aprecia ainda conflitos de competência entre tribunais da relação e recursos extraordinários para uniformização de jurisprudência.
2.2 Competência territorial (qual é o tribunal competente para apreciar o meu caso, o da cidade A ou o da cidade B?)
Tribunais Judiciais de primeira instância
Em Portugal existem vinte e três tribunais judiciais de comarca:
•
Tribunal Judicial da Comarca dos Açores
•
Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro
•
Tribunal Judicial da Comarca de Beja
•
Tribunal Judicial da Comarca de Braga
•
Tribunal Judicial da Comarca de Bragança
•
Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco
•
Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra
•
Tribunal Judicial da Comarca de Évora
•
Tribunal Judicial da Comarca de Faro
•
Tribunal Judicial da Comarca da Guarda
•
Tribunal Judicial da Comarca de Leiria
•
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
•
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte
•
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
•
Tribunal Judicial da Comarca da Madeira
•
Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre
•
Tribunal Judicial da Comarca do Porto
•
Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este
•
Tribunal Judicial da Comarca de Santarém
•
Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal
•
Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo
•
Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real
•
Tribunal Judicial da Comarca de Viseu.
Além destes, existem vários tribunais de competência territorial alargada, dos quais os três seguintes têm também competência cível e comercial:
•
Tribunal Marítimo;
•
Tribunal da Propriedade Intelectual
•
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Tribunais da Relação
Na segunda instância existem cinco tribunais da relação designados pelo nome do município onde se encontram instalados:
•
Tribunal da Relação de Lisboa
•
Tribunal da Relação do Porto
•
Tribunal da Relação de Coimbra
•
Tribunal da Relação de Évora
•
Tribunal da Relação de Guimarães
Última instância
•

Supremo Tribunal de Justiça, sediado em Lisboa.

O Supremo Tribunal de Justiça tem competência em todo o território nacional. Os tribunais da relação e os tribunais de primeira instância, têm competência
na área das respectivas circunscrições, fixada na lei da organização do sistema judiciário (Lei nº 62/2013 de 26 de Agosto). Para saber se é competente o
tribunal da cidade A ou da cidade B, é necessário consultar os anexos I, II e III à lei da organização do sistema judiciário indicada supra .
2.2.1 Norma geral de competência territorial

Pessoas singulares
É competente para a acção o tribunal do domicílio do réu excepto se outra coisa resultar de disposição legal específica ou das regras a seguir indicadas.
Se o réu não tiver residência habitual, for incerto ou ausente, é competente o tribunal do domicílio do autor.
A curadoria, provisória ou definitiva, dos bens do ausente é requerida no tribunal do último domicílio que ele teve em Portugal.
Se o réu tiver o domicílio e a residência em país estrangeiro, é competente no tribunal do lugar em que se encontrar.
Se o réu não se encontrar em território português, é competente o tribunal do domicílio do autor. Neste caso, se o domicílio do autor também for em país
estrangeiro, é competente o tribunal de Lisboa.
Pessoas colectivas e sociedades
Se o réu for o Estado, nos casos em que seria competente o tribunal do domicílio do réu, passa a ser competente o tribunal do domicílio do autor.
Se o réu for outra pessoa colectiva ou uma sociedade, é competente o tribunal da sede da administração principal ou da sede da sucursal, agência, filial,
delegação ou representação, conforme a acção seja dirigida contra aquela ou contra estas.
A acção contra pessoas colectivas ou sociedades estrangeiras que tenham sucursal, agência, filial, delegação ou representação em Portugal pode ser
proposta no tribunal da sede destas, ainda que seja pedida a citação da administração principal.
Pluralidade de réus e cumulação de pedidos
Havendo mais de um réu na mesma causa, devem ser todos demandados no tribunal do domicílio do maior número. Se for igual o número de réus nos
diferentes domicílios, pode o autor escolher o tribunal do domicílio de qualquer deles.
Se o autor cumular pedidos para cuja apreciação sejam territorialmente competentes diversos tribunais, pode escolher qualquer deles para a propositura da
acção.
Só não é assim nas situações em que o tribunal pode apreciar oficiosamente a incompetência em razão do território, do valor ou de convenção, quanto a
algum dos pedidos. Nesse caso a acção deve ser posta no tribunal competente para tal pedido. É o que acontece, por exemplo, em certos casos em que a
competência para apreciar um dos pedidos depende da situação dos bens imóveis, do lugar do cumprimento da obrigação, ou caso se trate de providência
cautelar, de diligência antecipada, de acções em que sejam partes juízes ou certos familiares daqueles, de certas execuções, de causas que devam correr
por apenso a outros processos, de processos cuja decisão não seja precedida de citação do requerido ou de casos de incompetência em razão do valor.
Quando se cumulem pedidos entre os quais haja uma relação de dependência ou subsidiariedade, a acção deve ser proposta no tribunal competente para a
apreciação do pedido principal..
Acções em que seja parte o juiz, seu cônjuge ou certos parentes
Para as acções em que seja parte o juiz de direito, seu cônjuge, algum seu descendente ou ascendente ou quem com ele conviva em economia comum e
que devessem ser propostas na circunscrição em que o juiz exerce jurisdição, é competente o tribunal da circunscrição judicial cuja sede esteja a menor
distância da sede daquela.
Se a acção for proposta na circunscrição em que o juiz impedido exerce jurisdição ou se este for aí colocado estando já pendente a causa, é o processo
remetido para a circunscrição mais próxima
As regras acabadas de mencionar não se aplicam nas circunscrições em que houver mais de um juiz pois nesse caso a acção é distribuída ou remetida a
outro juiz da mesma circunscrição.
Julgamento dos recursos
Os recursos devem ser interpostos para o tribunal a que está hierarquicamente subordinado aquele de que se recorre.
2.2.2 Exceções à norma geral
2.2.2.1 Quando é que posso escolher entre o tribunal do domicílio do demandado (aplicação da norma geral) e outro tribunal?
2.2.2.2 Quando é que sou obrigado a escolher outro tribunal que não o do domicílio do demandado (aplicação da norma geral)?
A resposta a estas três questões é conjunta e será dada como se segue .
Foro da situação dos bens
Devem ser propostas no tribunal da situação dos bens as acções referentes a direitos reais ou pessoais de gozo sobre imóveis, a acção de divisão de coisa
comum, de despejo, de preferência e de execução específica sobre imóveis, as acções de reforço, substituição, redução ou expurgação de hipotecas.
Porém, as acções de reforço, substituição, redução e expurgação de hipotecas sobre navios e aeronaves são instauradas na circunscrição da respectiva
matrícula. Se a hipoteca abranger navios/aeronaves matriculados em circunscrições diversas o autor pode optar por qualquer delas.
Quando a acção tiver por objecto uma universalidade de facto, ou bens móveis e imóveis, ou imóveis situados em circunscrições diferentes, é proposta no
tribunal correspondente à situação dos imóveis de maior valor. Deve atender-se aos valores da matriz predial. Se o prédio que é objecto da acção estiver
situado em mais de uma circunscrição territorial, o autor pode optar pelo tribunal de qualquer das circunscrições.
Competência para o cumprimento da obrigação
A acção destinada a exigir o cumprimento de obrigações, a indemnização pelo não cumprimento ou pelo cumprimento defeituoso e a resolução do contrato
por falta de cumprimento é proposta no tribunal do domicílio do réu.
O credor pode optar pelo tribunal do lugar em que a obrigação deveria ser cumprida, quando o réu seja pessoa colectiva ou quando, situando-se o domicílio
do credor na área metropolitana de Lisboa ou do Porto, o réu tenha domicílio na mesma área metropolitana.
Se a acção se destinar a efectivar a responsabilidade civil baseada em facto ilícito ou fundada no risco, é competente o tribunal do lugar onde o facto
ocorreu.
Divórcio e separação
Para as acções de divórcio e de separação de pessoas e bens é competente o tribunal do domicílio ou da residência do autor.
Acção de honorários
Para a acção de honorários de mandatários judiciais ou técnicos e para a cobrança das quantias adiantadas ao cliente, é competente o tribunal da causa na
qual foi prestado o serviço. A acção de honorários corre por apenso à causa na qual foi prestado o serviço.
Se a causa em que foi prestado o serviço foi instaurada no tribunal da relação ou no supremo tribunal de justiça, a acção de honorários deve correr no
tribunal de comarca do domicílio do devedor.
Regulação e repartição de avaria grossa
O tribunal do porto onde for ou devesse ser entregue a carga de um navio que sofreu avaria grossa é competente para regular e repartir esta avaria.
Perdas e danos por abalroação de navios
A acção de perdas e danos por abalroação de navios pode ser proposta no tribunal do lugar do acidente, no do domicílio do dono do navio abalroador, no
do lugar a que pertencer ou em que for encontrado esse navio e no do lugar do primeiro porto em que entrar o navio abalroado.
Salários por salvação ou assistência de navios

Os salários devidos por salvação ou assistência de navios podem ser exigidos no tribunal do lugar em que o facto ocorrer, no do domicílio do dono dos
objectos salvos e no do lugar a que pertencer ou onde for encontrado o navio socorrido.
Extinção de privilégios sobre navios
A acção para ser julgado livre de privilégios um navio adquirido por título gratuito ou oneroso é proposta no tribunal do porto onde o navio se achasse surto
no momento da aquisição.
Procedimentos cautelares e diligências antecipadas
O arresto e o arrolamento tanto podem ser requeridos no tribunal onde deva ser proposta a acção respectiva, como no do lugar onde os bens se encontrem
ou, se houver bens em várias comarcas, no de qualquer destas.
Para o embargo de obra nova é competente o tribunal do lugar da obra.
Para os outros procedimentos cautelares é competente o tribunal em que deva ser proposta a acção respectiva.
As diligências antecipadas de produção de prova são requeridas no tribunal do lugar em que hajam de efectuar-se.
As providências cautelares e as diligências antecipadas de prova são apensadas à acção respectiva e se necessário remetidas ao tribunal em que esta for
proposta.
Notificações avulsas
As notificações avulsas são requeridas no tribunal em cuja área resida a pessoa a notificar.
Execução
Em regra é competente para a execução o tribunal do domicílio do executado a não ser que outra coisa resulte de disposição legal específica ou das regras
a seguir indicadas.
O exequente pode optar pelo tribunal do lugar em que a obrigação deva ser cumprida quando o executado seja pessoa colectiva ou quando, situando-se o
domicílio do exequente na área metropolitana de Lisboa ou do Porto, o executado tenha domicílio na mesma área metropolitana.
Se a execução for para entrega de coisa certa ou por dívida com garantia real, são, respectivamente, competentes o tribunal do lugar onde a coisa se
encontre ou o da situação dos bens onerados.
Quando a execução haja de ser instaurada no tribunal do domicílio do executado e este não tenha domicílio em Portugal, mas aqui tenha bens, é
competente para a execução o tribunal da situação desses bens.
É igualmente competente o tribunal da situação dos bens a executar quando: a execução haja de ser instaurada em tribunal português, por se tratar de
matéria relativa à validade da constituição/dissolução de sociedades/outras pessoas colectivas, com sede em Portugal, ou à validade das decisões dos
seus órgãos; e não ocorra nenhuma das situações previstas nas regras anteriores e nas seguintes, aplicáveis à execução
Nos casos de cumulação de execuções para cuja apreciação sejam territorialmente competentes diversos tribunais, é competente o tribunal do domicílio do
executado.
Na execução de decisão proferida por tribunais portugueses, o requerimento executivo é apresentado no processo em que aquela foi proferida e corre nos
próprios autos. Se o processo subiu em recurso a execução corre no traslado. Quando seja competente para a execução secção especializada de
execução, deve ser remetida a esta, com carácter de urgência, cópia da sentença, do requerimento que deu início à execução e dos documentos que o
acompanham.
Se a decisão tiver sido proferida por árbitros em arbitragem que tenha tido lugar em território português, é competente para a execução o tribunal da
comarca do lugar da arbitragem.
Se a ação tiver sido proposta na relação ou no supremo tribunal de justiça, é competente para a execução o tribunal do domicílio do executado. Se o
executado for o juiz ou certos familiares daquele, aplicam-se as regras acima mencionadas no subtítulo “Ações em que seja parte o juiz, seu cônjuge ou
certos parentes” Em qualquer caso, baixa o traslado ou o processo declarativo ao tribunal competente para a execução.
Para a execução por custas, por multas ou pelas indemnizações devidas pela litigância de má-fé, é competente o tribunal em que haja corrido o processo
no qual tenha tido lugar a notificação da respectiva conta ou liquidação. A execução por custas, por multas ou pelas indemnizações corre por apenso ao
respetivo processo.
Quando a condenação em custas, multa ou indemnização tiver sido proferida no tribunal da relação ou no supremo tribunal de justiça, a execução corre no
tribunal de primeira instância competente da área em que o processo haja corrido.
Para a execução fundada em sentença estrangeira é competente o tribunal do domicílio do réu.
Para a injunção de pagamento europeu (Regulamento (EC) Nº 1896/2006 de 12/12/2006), alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2421, é competente o
Tribunal de Comarca do Porto, Instância Central, 1ª seção cível.
Direito do trabalho
Em regra as acções devem ser propostas no tribunal do domicílio do réu. As entidades empregadoras ou seguradoras, bem como as instituições de
previdência, consideram-se também domiciliadas no lugar onde tenham sucursal, agência, filial, delegação ou representação.
As acções emergentes de contrato de trabalho intentadas por trabalhador contra a entidade patronal podem ser propostas no tribunal do lugar da prestação
de trabalho ou do domicílio do autor.
Em caso de coligação de autores é competente o tribunal do lugar da prestação de trabalho ou do domicílio de qualquer deles.
Sendo o trabalho prestado em mais de um lugar, as acções emergentes de contrato de trabalho intentadas pelo trabalhador podem ser introduzidas no
tribunal de qualquer desses lugares.
As acções emergentes de acidentes de trabalho e de doença profissional devem ser propostas no tribunal do lugar onde o acidente ocorreu ou onde o
doente trabalhou pela última vez em serviço susceptível de originar a doença.
Se o acidente ocorrer no estrangeiro, a acção deve ser proposta em Portugal, no tribunal do domicílio do sinistrado.
Em caso de pluralidade de beneficiários é territorialmente competente o tribunal da área de residência do maior número deles ou, em caso de ser igual o
número de requerentes, o tribunal da área de residência do primeiro a requerer.
Se o sinistrado, doente ou beneficiário for inscrito marítimo ou tripulante de qualquer aeronave e o acidente ocorrer em viagem ou durante ela se verificar a
doença, é ainda competente o tribunal da primeira localidade em território nacional a que chegar o barco ou aeronave ou o da sua matrícula.
Em caso de despedimento colectivo, os procedimentos cautelares de suspensão e as acções de impugnação devem ser propostos no tribunal do lugar
onde se situa o estabelecimento da prestação de trabalho.
No caso de o despedimento abranger trabalhadores de diversos estabelecimentos, é competente o tribunal do lugar onde se situa o estabelecimento com
maior número de trabalhadores despedidos.
Insolvência
É competente para o processo de insolvência o tribunal da sede ou do domicílio do devedor ou do autor da herança à data da morte, consoante os casos.

É igualmente competente o tribunal do lugar em que o devedor tenha o centro dos seus principais interesses. Entende-se por tal o lugar em que ele os
administre, de forma habitual e cognoscível por terceiros.
A publicação e a inscrição em registo público da decisão estrangeira de abertura de um processo, a que se referem os artigos 21 e 22 do Regulamento
(CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, devem ser solicitadas no tribunal português em cuja área se situe um estabelecimento do devedor. Não
tendo o devedor nenhum estabelecimento em Portugal, devem ser solicitadas à secção de comércio de Lisboa caso a massa insolvente integre uma
empresa, ou à secção cível de Lisboa, caso a massa insolvente não integre nenhuma empresa.
A regra de competência acabada de mencionar aplica-se ao reconhecimento da declaração de insolvência em processo estrangeiro.
Inventário
A competência para os processos de inventário, pode ser consultada na ficha informativa sobre sucessões.
Alimentos a adultos e a menores e regulação das responsabilidades parentais
A competência para as acções declarativas de alimentos a adultos e a menores, para as respectivas execuções e para as acções de regulação das
responsabilidades parentais, pode ser consultada na ficha informativa sobre alimentos.
2.2.2.3 É possível as partes designarem um tribunal que, de outra forma, não seria o competente?
Sim, dentro de certos limites.
No plano interno, é permitido às partes afastar, por convenção expressa, a aplicação das regras de competência em razão do território. É a chamada
competência convencional.
A competência convencional não pode ser fixada nos casos em que o tribunal pode declarar oficiosamente a incompetência em razão do território. É o que
acontece, por exemplo, quando a competência do tribunal depende da situação dos bens imóveis, do lugar do cumprimento da obrigação, ou caso se trate
de providência cautelar, de diligência antecipada, de acções em que sejam partes juízes ou certos familiares daqueles, de certas execuções, de causas que
devam correr por apenso a outros processos e de processos cuja decisão não seja precedida de citação do requerido. Nestes casos, a competência
territorial não pode ser afastada por convenção.
As regras de competência em razão da matéria, da hierarquia e do valor da causa nunca podem ser afastadas por vontade das partes.
A competência fundada em convenção, sendo admissível, é tão obrigatória como a que deriva da lei. O acordo deve satisfazer os requisitos de forma do
contrato, fonte da obrigação. Em qualquer caso, deve ser reduzido a escrito. Deve designar as questões a que se refere e o critério de determinação do
tribunal que passa a ser competente.
No plano internacional, as partes podem convencionar qual a jurisdição competente para dirimir um litígio determinado, ou os litígios eventualmente
decorrentes de certa relação jurídica, contanto que a relação controvertida tenha conexão com mais de uma ordem jurídica. São os chamados pactos
privativos e atributivos de jurisdição.
A designação convencional pode envolver a atribuição de competência exclusiva ou meramente alternativa com a dos tribunais portugueses, quando esta
exista. Presume-se que é exclusiva em caso de dúvida.
A eleição do foro só é válida quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:
Dizer respeito a um litígio sobre direitos disponíveis
Ser aceite pela lei do tribunal designado
Ser justificada por um interesse sério de ambas as partes ou de uma delas, desde que não envolva inconveniente grave para a outra
Não recair sobre matéria da exclusiva competência dos tribunais portugueses
Resultar de acordo escrito ou confirmado por escrito, devendo nele fazer-se menção expressa da jurisdição competente.
Quer no caso da competência convencional (interna), quer dos pactos privativos e atributivos de jurisdição (internacional), considera-se reduzido a escrito o
acordo constante de documento assinado pelas partes, ou o emergente de troca de cartas, telex, telegramas ou outros meios de comunicação de que fique
prova escrita, quer tais instrumentos contenham directamente o acordo quer deles conste cláusula de remissão para algum documento em que ele esteja
contido.
Na jurisdição laboral, são nulos os pactos ou cláusulas pelos quais se exclua a competência territorial prevista na lei.
3 Se for competente um tribunal especializado, como posso saber a qual deles me devo dirigir?
Como já foi mencionado, em Portugal os tribunais especializados na primeira instância são os juízos centrais existentes em cada tribunal de comarca, os
juízos locais cíveis e os tribunais de competência alargada. A competência de cada um deles em razão da matéria será mencionada a seguir de modo a
permitir saber a qual deles dirigir-se consoante o objecto do litígio. Como já foi explicado, em regra a causa tem início nos tribunais de primeira instância e
só é remetida às instâncias superiores em caso de recurso.
Juízos centrais cíveis
Acções declarativas cíveis de processo comum de valor superior a 50 000,00 Euros
Acções executivas de natureza cível de valor superior a 50 000,00 Euros, em circunscrições não abrangidas pela competência de outra secção ou tribunal
Procedimentos cautelares a que correspondam acções da sua competência
Acções, execuções e procedimentos cautelares que caberiam à secção de comércio nas comarcas onde não haja secção de comércio
Processos pendentes nos juízos locais em que se verifique alteração do valor para montante igual ou superior a 50 001,00 Euros
Processos de promoção e protecção fora das áreas abrangidas pela jurisdição dos juízos de família e menores
As acções comuns declarativas de valor igual ou superior a 50 001,00 Euros da competência do tribunal marítimo, em razão da matéria, nas circunscrições
não abrangidas pela área de competência territorial do tribunal marítimo
Juízos centrais de família e menores
(Estado civil das pessoas e família)
Processos de jurisdição voluntária relativos a cônjuges
Processos de jurisdição voluntária relativos a situações de união de facto ou de economia comum
Ações de separação de pessoas e bens e de divórcio
Ações de declaração de inexistência ou de anulação do casamento civil
Declaração judicial da boa-fé do cônjuge em caso de casamento putativo declarado nulo ou anulado
Ações e execuções por alimentos entre cônjuges e entre ex-cônjuges
Outras acções relativas ao estado civil das pessoas e família
Actos da competência dos Tribunais em processos de inventário instaurados em consequência de separação de pessoas e bens, divórcio, declaração de
inexistência ou anulação de casamento civil, bem como nos casos especiais de separação de bens a que se aplica o regime desses processos
(Menores e filhos maiores)
Instaurar a tutela e a administração de bens

Nomear pessoa que haja de celebrar negócios em nome do menor e, bem assim, nomear curador-geral que represente extrajudicialmente o menor sujeito a
responsabilidades parentais
Constituir o vínculo da adopção;
Regular o exercício das responsabilidades parentais e conhecer das questões a este respeitantes
Fixar os alimentos devidos a menores e aos filhos maiores ou emancipados relativamente aos quais tenha havido decisão do Tribunal a fixar-lhes alimentos
enquanto menores
Preparar e julgar as respectivas execuções por alimentos
Ordenar a confiança judicial de menores;
Decretar a medidas de confiança a pessoa seleccionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adopção
Constituir a relação de apadrinhamento civil e decretar a sua revogação
Autorizar o representante legal dos menores a praticar certos actos, confirmar os que tenham sido praticados sem autorização e providenciar acerca da
aceitação de liberalidades
Decidir acerca da caução que os pais devam prestar a favor dos filhos menores
Decretar a inibição, total ou parcial, e estabelecer limitações ao exercício de responsabilidades parentais
Proceder à averiguação oficiosa da maternidade e da paternidade e preparar e julgar as acções de impugnação e de investigação da maternidade e da
paternidade
Decidir, em caso de desacordo dos pais, sobre o nome e apelidos do menor.
Havendo tutela ou administração de bens, determinar a remuneração do tutor ou do administrador, conhecer da escusa, da exoneração ou da remoção do
tutor, do administrador ou do vogal do conselho de família, exigir e julgar as contas, autorizar a substituição da hipoteca legal, determinar o reforço e a
substituição da caução prestada e nomear curador especial que represente o menor extrajudicialmente
Nomear curador especial que represente o menor em qualquer processo tutelar
Converter, revogar e rever a adopção, exigir e julgar as contas do adoptante e fixar o montante dos rendimentos destinados a alimentos do adoptado
Decidir acerca do reforço e da substituição da caução prestada a favor dos filhos menores
Exigir e julgar as contas que os pais devam prestar
Conhecer de quaisquer outros incidentes nos processos referidos no número anterior
Reapreciar as decisões de outras entidades nos casos em que a lei reserve a estas algumas das competências mencionadas nos seis pontos que
antecedem
(Matéria tutelar educativa e de protecção)
Preparar, apreciar e decidir os processos de promoção e protecção
Aplicar medidas de promoção e protecção e acompanhar a respectiva execução, sempre que uma criança ou jovem se encontre numa situação de perigo e
não for caso de intervenção da comissão de protecção
Praticar os actos jurisdicionais relativos ao inquérito tutelar educativo
Apreciar os factos qualificados pela lei como crime, praticados por menor com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, com vista à aplicação de
medida tutelar
Executar e rever as medidas tutelares
Declarar a cessação ou a extinção das medidas tutelares
Conhecer do recurso das decisões que apliquem medidas disciplinares a menores a quem tenha sido aplicada medida de internamento
Nota
Cessa a competência dos juízos centrais de família e menores em matéria tutelar educativa e de protecção se: for aplicada pena de prisão efectiva, em
processo penal, por crime praticado pelo menor com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos; ou o menor completar 18 anos antes da data da
decisão em primeira instância.
Juízos centrais do trabalho
(Em matéria cível)
Questões relativas à anulação e interpretação dos instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho que não revistam natureza administrativa
Questões emergentes de relações de trabalho subordinado e de relações estabelecidas com vista à celebração de contractos de trabalho;
Questões emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais
Questões de enfermagem ou hospitalares, de fornecimento de medicamentos emergentes da prestação de serviços clínicos, de aparelhos de prótese e
ortopedia ou de quaisquer outros serviços ou prestações efectuados ou pagos em benefício de vítimas de acidentes de trabalho ou doenças profissionais;
Ações destinadas a anular os actos e contratos celebrados por quaisquer entidades responsáveis com o fim de se eximirem ao cumprimento de obrigações
resultantes da aplicação da legislação sindical ou do trabalho
Questões emergentes de contractos equiparados por lei aos de trabalho
Questões emergentes de contractos de aprendizagem e de tirocínio
Questões entre trabalhadores ao serviço da mesma entidade, a respeito de direitos e obrigações que resultem de actos praticados em comum na execução
das suas relações de trabalho ou que resultem de ato ilícito praticado por um deles na execução do serviço e por motivo deste, ressalvada a competência
dos tribunais criminais quanto à responsabilidade civil conexa com a criminal
Questões entre instituições de previdência ou de abono de família e seus beneficiários, quando respeitem a direitos, poderes ou obrigações legais,
regulamentares ou estatutárias de umas ou outros, sem prejuízo da competência própria dos tribunais administrativos e fiscais
Questões entre associações sindicais e sócios ou pessoas por eles representados, ou afectados por decisões suas, quando respeitem a direitos, poderes
ou obrigações legais, regulamentares ou estatutárias de uns ou de outros
Processos destinados à liquidação e partilha de bens de instituições de previdência ou de associações sindicais, quando não haja disposição legal em
contrário
Questões entre instituições de previdência ou entre associações sindicais, a respeito da existência, extensão ou qualidade de poderes ou deveres legais,
regulamentares ou estatutários de um deles que afecte o outro
Execuções fundadas nas suas decisões ou noutros títulos executivos, ressalvada a competência atribuída a outros tribunais
Questões entre sujeitos de uma relação jurídica de trabalho ou entre um desses sujeitos e terceiros, emergentes de relações conexas com a relação de
trabalho quando o pedido se cumule com outro para o qual a secção do trabalho seja directamente competente
Questões reconvencionais conexas com a acção nos termos referidos no ponto anterior excepto no caso de compensação, em que é dispensada tal
conexão

Questões cíveis relativas à greve
Questões entre comissões de trabalhadores e as respectivas comissões coordenadoras, a empresa ou trabalhadores desta
Todas as questões relativas ao controlo da legalidade da constituição, dos estatutos e respectivas alterações, do funcionamento e da extinção das
associações sindicais, associações de empregadores e comissões de trabalhadores
Outras questões atribuídas por lei

(Em matéria contra-ordenacional)
Julgar os recursos das decisões das autoridades administrativas em processos de contra-ordenação nos domínios laboral e da segurança social.
Juízos centrais de comércio
Processos de insolvência e os processos especiais de revitalização
Acções de declaração de inexistência, nulidade e anulação do contrato de sociedade
Acções relativas ao exercício de direitos sociais
Acções de suspensão e de anulação de deliberações sociais
Acções de liquidação judicial de sociedades
Acções de dissolução de sociedade anónima europeia
Acções de dissolução de sociedades gestoras de participações sociais;
Acções a que se refere o Código do Registo Comercial
Acções de liquidação de instituição de crédito e sociedades financeiras
Incidentes, apensos e execução das decisões, nas acções e processos mencionados nos pontos anteriores
Impugnações dos despachos dos conservadores do registo comercial
Impugnações das decisões proferidas pelos conservadores no âmbito dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de sociedades
comerciais
Juízos centrais de execução
Processos de execução de natureza cível com excepção: dos atribuídos ao tribunal de propriedade intelectual, ao tribunal da concorrência, regulação e
supervisão, ao tribunal marítimo, aos juízos centrais de família e menores, aos juízos centrais do trabalho, aos juízos centrais de comércio, bem como das
execuções de sentenças proferidas por juízo criminal que, nos termos da lei processual penal, não devam correr perante um juízo cível.
TRIBUNAIS DE COMPETÊNCIA ALARGADA
Tribunal da propriedade intelectual
Ações sobre direito de autor e direitos conexos
Ações sobre propriedade industrial
Ações de nulidade e de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial
Recursos de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. que: concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial; ou sejam
relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade; ou tenham por objecto actos que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade
industrial
Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, I. P. em processo de contra-ordenação
Ações de declaração em que a causa de pedir verse sobre nomes de domínio na Internet
Recursos das decisões da Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT,
que registem, recusem o registo ou removam um nome de domínio de.PT
Ações em que a causa de pedir verse sobre firmas ou denominações sociais
Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. relativas à admissibilidade de firmas e denominações no âmbito do regime jurídico do
Registo Nacional de Pessoas Colectivas
Ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de actos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial
Medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da protecção de direitos de propriedade
intelectual e direitos de autor
Incidentes, apensos e execução das decisões, nas acções e recursos mencionados nos pontos anteriores
Tribunal da concorrência, regulação e supervisão
Recurso, revisão e execução das decisões, despachos e demais medidas em processo de contra-ordenação legalmente susceptíveis de impugnação:
Da autoridade da concorrência
Da autoridade nacional de comunicações
Do banco de Portugal
Da comissão do mercado de valores mobiliários
Da entidade reguladora para a comunicação social
Do instituto de seguros de Portugal
Das demais entidades administrativas independentes com funções de regulação e supervisão.
Recurso, revisão e execução:
Das decisões da autoridade da concorrência proferidas em procedimentos administrativos a que se refere o regime jurídico da concorrência
Da decisão ministerial que autorizar excepcionalmente uma operação de concentração de empresas proibida por decisão da autoridade da concorrência
Das demais decisões da autoridade da concorrência que admitam recurso, nos termos previstos no regime jurídico da concorrência.
Incidentes, apensos e execução das decisões em todos os recursos, processos, acções ou revisões mencionadas nos pontos anteriores.
Tribunal marítimo
Indemnizações devidas por danos causados ou sofridos por navios, embarcações e outros engenhos flutuantes, ou resultantes da sua utilização marítima,
nos termos gerais de direito
Questões relativas a contractos de construção, reparação, compra e venda de navios, embarcações e outros engenhos flutuantes, desde que destinados ao
uso marítimo;
Questões relativas a contractos de transporte por via marítima ou contrato de transporte combinado ou multimodal
Questões relativas a contractos de transporte por via fluvial ou por canais, no limite interior das áreas de jurisdição marítima em águas interiores,
respectivos leitos e margens, definido por lei

Questões relativas a contractos de utilização marítima de navios, embarcações e outros engenhos flutuantes, designadamente os de fretamento e os de
locação financeira
Questões relativas a contractos de seguro de navios, embarcações, outros engenhos flutuantes destinados ao uso marítimo e suas cargas
Questões relativas a hipotecas e privilégios sobre navios e embarcações, bem como quaisquer garantias reais sobre engenhos flutuantes e suas cargas
Processos especiais relativos a navios, embarcações, outros engenhos flutuantes e suas cargas
Procedimentos cautelares sobre navios, embarcações e outros engenhos flutuantes, respectiva carga e bancas e outros valores pertinentes aos navios,
embarcações e outros engenhos flutuantes, bem como solicitação preliminar à capitania para suster a saída das coisas que constituam objecto de tais
procedimentos
Questões relativas a avarias comuns ou avarias particulares, incluindo as que digam respeito a outros engenhos flutuantes destinados ao uso marítimo
Questões relativas a assistência e salvação marítimas
Questões relativas a contractos de reboque e contratos de pilotagem
Questões relativas a remoção de destroços
Responsabilidade civil emergente de poluição do mar e outras águas sob a sua jurisdição
Utilização, perda, achado ou apropriação de aparelhos ou artes de pesca ou de apanhar mariscos, moluscos e plantas marinhas, ferros, aprestos, armas,
provisões e mais objectos destinados à navegação ou à pesca, bem como danos produzidos ou sofridos pelo mesmo material
Danos causados nos bens do domínio público marítimo
Propriedade e posse de arrojos e de coisas provenientes ou resultantes das águas do mar ou restos existentes, que jazam nos respectivos solo ou subsolo
ou que provenham ou existam nas águas interiores, se concorrer interesse marítimo
Presas
Todas as questões em geral sobre matérias de direito comercial marítimo
Recursos das decisões do capitão do porto proferidas em processo de contra-ordenação marítima
Incidentes, apensos e execução das decisões, nas acções e processos mencionados nos pontos anteriores
TRIBUNAIS SUPERIORES
Tribunais da Relação

Na segunda instância, os tribunais da relação compreendem secções em matéria cível, em matéria penal, em matéria social, em matéria
de família e menores, em matéria de comércio, de propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão. Porém, a criação das
secções social, de família e menores, de comércio, de propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão, depende do
volume ou da complexidade do serviço.
Supremo Tribunal de Justiça
Na última instância, o supremo tribunal de justiça, compreende secções em matéria cível, em matéria penal e em matéria social.
Advertência
As informações constantes da presente ficha não vinculam o ponto de contacto, nem os tribunais ou outras entidades e autoridades. Também não
dispensam a leitura dos textos legais em vigor e das respectivas alterações que entretanto sobrevenham.
Última atualização: 07/06/2019
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede Judiciária Europeia. As
traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido
alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às
informações ou dados contidos ou referidos no presente documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no EstadoMembro responsável por esta página.

