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 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - As causas de nulidade de sentença (ou de outra decisão), taxativamente enumeradas no art. 615.º 

do CPC, visam o erro na construção do silogismo judiciário e não o chamado erro de 

julgamento, a injustiça da decisão ou a não conformidade dela com o direito aplicável. 

II - A nulidade consistente na omissão de pronúncia ou no desrespeito pelo objecto do recurso, em 

directa conexão com os comandos ínsitos nos arts. 608.º e 609.º do CPC, só se verifica quando 

o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões ou pretensões que devesse apreciar e cuja 

apreciação lhe foi colocada. 

III - A expressão «questões» prende-se com as pretensões que os litigantes submetem à apreciação 

do tribunal e as respectivas causas de pedir e não se confunde com as razões (de facto ou de 

direito), os argumentos, os fundamentos, os motivos, os juízos de valor ou os pressupostos em 

que as partes fundam a sua posição na controvérsia. 

IV - É em face do objecto da acção, do conteúdo da decisão impugnada e das conclusões da 

alegação do recorrente que se determinam as questões concretas controversas que importa 

resolver. 

V - Não padece de nulidade por omissão de pronúncia o acórdão reclamado que conheceu de todas 

as questões que devia conhecer, resolvendo-as, ainda que a descontento da 

recorrente/reclamante. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 2200/10.6TVLSB.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) * 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Cabral Tavares 

 

 Insolvência 

 Administrador de insolvência 

 Venda judicial 

 Bem imóvel 

 Direito de preferência 

 Comunicação 

 Caducidade 

 Abuso do direito 

 Venire contra factum proprium 

 

I - Decorre do normativo inserto no art. 165.º do CIRE que «Aos credores garantidos que adquiram 

bens integrados na massa insolvente e aos titulares de direito de preferência, legal ou 

convencional com eficácia real, é aplicável ao exercício dos respectivos direitos na venda em 

processo executivo.», e acrescenta o art. 416.º, n.º 1, do CC «Querendo vender a coisa que é 

objecto do pacto, o obrigado deve comunicar ao titular do direito o projecto de venda e as 

cláusulas do respectivo contrato.», acrescentando o seu n.º 2 que «Recebida a comunicação, 

deve o titular exercer o seu direito dentro do prazo de oito dias, sob pena de caducidade, salvo 

se estiver vinculado a prazo mais curto ou o obrigado lhe assinar prazo mais longo.». 

II - Tendo a venda do imóvel sido ensaiada judicialmente, porque iniciada em sede de processo de 

insolvência pelo administrador de insolvência, através de propostas em carta fechada, as 

notificações efectuadas nos termos do art. 819.º do CPC e o autor notificado das vendas 

marcadas, teve o mesmo, nessa altura, perfeito conhecimento do seu objecto, ou seja, o local 

por si arrendado. 

III - Ficando as vendas desertas, encetando-se a venda por negociação particular, notificado o autor 

através de carta registada com aviso de recepção, datada de 30-10-2014, recepcionada em 6-

11-2014, nos termos e para os efeitos do art. 165.º do CIRE, da venda do imóvel apreendido, 
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respectivo preço e identidade dão interessado em adjudicar o mesmo, à qual o autor, através 

do seu mandatário, em 24-11-2014 respondeu com um e-mail, onde manifesta a intenção de 

exercer o seu direito de preferência na compra do imóvel, do qual é arrendatário, pedido a 

informação dos elementos de identificação da proponente a quem foi adjudicado o imóvel em 

questão, e/ou, à ordem de quem entendia deve ser efectuado o depósito do preço, resulta desta 

resposta um perfeito entendimento da intenção de venda, tendo-se o autor predisposto, com os 

elementos que lhe foram enviados, a exercer o seu direito de preferência nos termos do artigo 

165.º do CIRE, embora tardiamente. 

IV - Enquadra uma situação de abuso de direito susceptível de integrar a modalidade do venire 

contra factum próprio, a manifestação de exercer o direito de preferência e, subsequentemente, 

vir-se dizer que a comunicação para a preferência não foi feita no estrito cumprimento do 

preceituado no art. 416.º do CC. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 1518/14.3T8STS.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) * 

 Pinto de Almeida 

 Júlio Gomes 

 

 Insolvência 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade 

 Oposição de julgados 

 Declaração de insolvência 

 Oposição de embargos 

 Reclamação para a conferência 

 Despacho do relator 

 Rejeição de recurso 

 

I - O CIRE, por razões de celeridade processual inerente à natureza do processo de insolvência, 

apenas contempla, como regra, o recurso em um grau, sendo a possibilidade do recurso de 

revista restringida ao disposto no seu art. 14.º. 

II - O recurso de revista apenas é admitido no caso de oposição do acórdão de que pretende recorrer 

com acórdão da Relação ou do STJ “no domínio da mesma legislação e que haja decidido de 

forma divergente a mesma questão fundamental de direito”. 

III - Não existe oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento se o primeiro foi 

proferido no âmbito de embargos a uma sentença que declarou a insolvência, ancorados na 

existência de factos novos ou novos meios de prova que não tenham sido considerados; e o 

segundo, em processo principal de declaração de insolvência, onde importava produzir prova 

ab initio dos fundamentos da insolvência dos devedores. 

IV - A viabilidade da reclamação para a conferência de despacho do relator, que não admitiu o 

recurso, implica a demonstração da existência de oposição entre os acórdãos, recorrido e 

fundamento. 

V - Não sendo demonstrada a referida oposição, a reclamação deduzida está votada ao insucesso. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 1663/15.T8PDL-A.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Fonseca Ramos (Relator)  

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Reclamação para a conferência 

 Insolvência 

 Recurso de revista 
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 Admissibilidade 

 Oposição de julgados 

 Graduação de créditos 

 Despacho do relator 

 Rejeição de recurso 

 Constitucionalidade 

 

I - A reclamação para a conferência, de decisão do relator, visa confrontar o Coletivo com a 

argumentação inicial do recorrente, com vista à ponderação das razões da discordância que 

invoca. 

II - Compete à recorrente/reclamante demonstrar que a questão da oposição de julgados, em vista à 

admissibilidade do recurso de revista, não foi correctamente apreciada, demonstração que não 

logrou. 

III - Não existe oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento quanto à mesma 

questão fundamental de direito, que, no caso, consistia em saber se a decisão que foi tomada 

pelo acórdão em crise, ao não ter conferido direito de voto a credor cujos créditos não seriam 

afectados pelo plano, violava o princípio da igualdade entre os credores, sendo que o acórdão 

recorrido nem sequer versou sobre esta violação, cuja apreciação considerou prejudicada. 

IV - A não admissão do recurso não viola o princípio constitucional de acesso ao direito e à tutela 

jurisdicional efectiva – art. 20.º da CRP. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 23094/15.0T8SNT.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Fonseca Ramos (Relator)  

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Acidente de viação 

 Passagem de nível 

 Comboio 

 Concorrência de culpas 

 Culpa do lesado 

 Direito à indemnização 

 Danos patrimoniais 

 Danos futuros 

 Equidade 

 Perda de veículo  

 Reapreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 

I - O juiz deve pronunciar-se sobre todas as questões que sejam submetidas à sua apreciação. Mas 

não deve tomar conhecimento de questões não submetidas ao seu conhecimento. No primeiro 

caso existirá uma omissão de pronúncia. No segundo ocorrerá um excesso de pronúncia. A lei 

fala em «questões», isto é, em assuntos juridicamente relevantes, pontos essenciais de facto ou 

direito em que as partes fundamentam as suas pretensões. Aí não devem ser abrangidos razões 

ou argumentos usados pelas partes para concluir sobre questões. No caso, a sucessão de 

entidades invocada pela recorrente, não constitui assunto juridicamente relevante face à causa 

de pedir e pedido formulados no processo. Daí que não ocorra a invocada nulidade da 

sentença. 

II - Os requisitos para a reapreciação da matéria de facto pelo tribunal da Relação constam do art. 

art. 640.º do CPC, sendo que a recorrente não considerou e atendeu a essas basilares condições 

legais, pelo que a posição do tribunal recorrido foi certa. 
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III - A passagem de nível em questão, pese embora não possuísse guarda, nem cancelas, 

encontrava-se equipada de ambos os lados com sinalização, através da aposição da placa de 

indicação da aproximação de passagem de nível sem guarda, Cruz de Santo André e a legenda: 

“Atenção aos Comboios, Pare, Escute,Olhe”, bem como do sinal de STOP. 

IV - Esta sinalização obrigava qualquer pessoa e principalmente o condutor de um automóvel que 

pretendesse atravessá-la a parar, escutar e olhar antes de efectuar essa travessia.  

V - Cuidados especiais demandava esta passagem, já que o motorista de um qualquer veículo tinha 

uma visibilidade reduzida da linha férrea, porque existia uma curva na estrada, na data da 

colisão havia, à volta da passagem de nível, mato a ladear a linha e, na altura, chovia e havia 

nevoeiro. 

VI - Provou-se que ao aproximar-se com o veículo da passagem de nível (sem guarda), o autor 

parou e olhou para um e outro sentido da linha e não se tendo apercebido de qualquer comboio 

a circular por ela, começou a transpô-la, tendo então, já sobre a linha, sido embatido pela 

automotora. 

VII - Mas é claro que a sua percepção foi errada, pois necessariamente o comboio já se aproximava 

do local. Não podia, assim, deixar de, se permanecesse atento, ouvir, pelo menos, o ruído da 

composição que circulava pela linha, tanto mais que o maquinista desta accionou o sinal 

sonoro. 

VIII - O autor condutor violou o art. 67.º, n.º 3, do CEst e o art. 3.º, n.º 1, do Regulamento das 

Passagens de Nível, aprovado pelo DL n.º 568/99, de 23-12. 

IX - Da factualidade evidenciada resulta que a passagem de nível tinha características 

extremamente gravosas para a segurança de quem tinha que a transpor, especialmente para os 

veículos automóveis, falta de segurança que demandava uma intervenção indispensável e 

premente no sentido de a eliminar, pelo que a falta de condições de visibilidade do local 

(também) originou o acidente e, assim, com o seu comportamento omissivo, a ré igualmente 

contribuiu para o acidente dos autos. 

X - Atendendo ao factores equacionados, e secundando o entendimento afirmado na sentença de 1.ª 

instância, entendemos não divergir das percentagens atribuídas a cada uma das partes, 40 % 

para o autor e 60 % para a ré. 

XI - Ao STJ, como tribunal de revista, não compete apreciar e decidir (em regra) sobre a matéria de 

facto, sendo sua atribuição, tão só, aplicar definitivamente o direito, face aos factos materiais 

fixados pelo tribunal recorrido (art. 682.º, n.º 1, do CPC). 

XII - Neste sentido, esclarece o n.º 2 da disposição “a decisão proferida pelo tribunal recorrido 

quanto à matéria de facto não pode ser alterada, salvo o caso excepcional previsto no n.º 3 do 

art. 674.º” (prova vinculada – hipótese que não foi invocada nem se verifica no caso). 

XIII - Por isso, a quantia monetária que o acórdão recorrido deu com provada que o autor auferia 

mensalmente, deve ter-se definitivamente como assente. 

XIV - Quanto aos danos patrimoniais futuros, tem vindo a ser entendido no Supremo, cada vez 

mais reiteradamente, este STJ só deve intervir quando os montantes fixados se revelem em 

patente colisão com os critérios jurisprudenciais que vêm a ser adoptados, o que não sucede no 

caso vertente. Não ocorrendo essa clara oposição, a ponderação casuística das circunstâncias 

do caso deve ser mantida, já que o julgador se situou na margem de discricionariedade que lhe 

é consentida. Não se trata aqui de aplicação de critérios normativos, pelo que, em rigor não 

está em causa a resolução de uma «questão de direito» a que uma revista deve particularmente 

dar resposta (art. 671.º, n.º 1, do CPC). 

XV - Pelo exposto, a intervenção deste Supremo desencadeada pela presente revista não se 

justifica, pois considera-se o montante fixado ajustado, não se afastando dos valores que vêm a 

ser atribuídos em casos semelhantes neste tribunal. 

XVI - Tendo ficado demonstrado o prejuízo que o autor sofreu pela deterioração total do seu 

veículo e porque o autor, nos arts. 64.º e 65.º da p.i., expressamente refere que o veículo em 

causa estava como novo, tinha um valor não inferior a € 18 000, a reparação ascendia a esse 

valor e, assim, reclama da ré, a esse título, o montante de € 18 000, não se verifica a nulidade 

do acórdão invocada (excesso de pronúncia), já que o aresto se limitou, neste âmbito, a deferir 

a pretensão do autor. 
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 03-10-2017 

 Revista n.º 610/12.3TBGMR.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Garcia Calejo (Relator) * 

 Helder Roque 

 Roque Nogueira 

 

 Acidente de viação 

 Direito à indemnização 

 Cônjuge sobrevivo 

 Descendente 

 Danos não patrimoniais 

 Danos patrimoniais 

 Danos futuros 

 Equidade 

 Juros de mora 

 Contagem dos juros 

 

I - Tendo a Relação modificado a decisão sobre a matéria de facto, considerando-se como não 

provado que a vítima tenha, no momento que antecedeu a sua morte, sofrido dores, inexiste o 

dano, o pressuposto gerador do pretendido direito a indemnização derivado do sofrimento da 

vítima no momento anterior à sua morte, que, como tal, deve ser negado. 

II - Em questões em que a indemnização seja fixada através da equidade, o STJ só deve intervir 

quando os montantes fixados se revelem em patente colisão com os critérios jurisprudenciais 

que vêm a ser adoptados. 

III - Revela-se adequado o valor da indemnização, a título de danos não patrimoniais, 

diferenciadamente fixado pela Relação – € 30 000 para a viúva, e € 25 000, para cada um dos 

dois filhos da vítima – dado que aquela viu, com o perecimento do marido, destruído o seu 

plano de vida em comum, ao passo que os filhos, considerando a sua idade (à data do sinistro, 

um com 18 anos, outro ainda menor), previsivelmente, não verão o seu projecto de vida futura 

afectado pelo desaparecimento de seu pai, sendo o sofrimento e desgosto do cônjuge 

sobrevivo, normalmente, mais intenso e de maior duração do que aquele de que padecem os 

filhos. 

IV - Considerando que: (i) à data do acidente, a viúva tinha 39 anos de idade; (ii) os filhos tinham 

10 e 18 anos de idade, respectivamente; (iii) e a remuneração líquida média anual auferida 

pelo lesado falecido era de € 11 200, entende-se adequada a indemnização atribuída pela 

Relação, a título de danos patrimoniais futuros, de € 14 000, para o filho mais velho; € 36 400, 

para o filho mais novo e de € 200 000, para a viúva (em desacordo com o decidido pela 1.ª 

instância que fixou a indemnização, respectivamente, em € 33 000, € 66 000 e € 250 000). 

V - Às quantias fixadas acrescem juros de mora, à taxa legal prevista para as obrigações civis, 

desde a data do acórdão recorrido, por apenas nesta decisão – e não na sentença – se tornarem 

líquidas as importâncias a pagar.  

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 1270/15.5T8PNF.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Garcia Calejo (Relator)  

 Helder Roque 

 Roque Nogueira 

 

 Contrato de mediação imobiliária 

 Cessão de posição contratual 

 Cessão de créditos 

 Lei aplicável 

 Eficácia 

 Notificação 
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 Dação em cumprimento 

 Abuso do direito 

 Nulidade do contrato 

 Obrigação ilíquida 

 Dano 

 Equidade 

 Poderes da Relação 

 Apreciação da prova 

 Matéria de facto 

 

I - Tendo a Relação apreciado, criticamente, a prova pessoal gravada e os documentos existentes 

nos autos, examinando as provas e motivando a decisão, apurou a razoabilidade da convicção 

probatória do primeiro grau de jurisdição, formando a sua própria convicção, procedendo à 

realização de um novo julgamento da matéria de facto. 

II - O contrato de mediação imobiliária torna-se perfeito, em consequência de atos de promoção e 

facilitação de um concreto negócio alheio, envidados pelo mediador, tendentes a dar a 

conhecer aos possíveis interessados a venda de uma habitação, sendo que o comitente, que tem 

o encargo da transmissão, está obrigado a pagar ao mediador imobiliário a sua comissão ou 

prémio, através da concorrência da oferta realizada por uma das partes e a consequente 

aceitação pela outra, não se exigindo a sua posterior consumação, pois que este resultado é, em 

princípio, independente da vontade do mediador. 

III - Quando do contrato, somente, resultam créditos para uma das partes e dívidas para a outra, não 

pode falar-se em cessão da posição contratual ou do contrato, mas antes em cessão de créditos 

ou em assunção de dívidas, porquanto para que se esteja em presença daquela primeira figura, 

importa que do contrato derivem créditos e débitos para ambas as partes, que se transfira para 

o terceiro cessionário os direitos e obrigações indissociáveis da posição contratual do cedente, 

pois que só quanto a estes contratos se pode estar perante a transferência de um complexo 

unitário, constituído por direitos e obrigações da parte cedente. 

IV - Contendendo o contrato, apenas, com a substituição do credor originário por outra pessoa, um 

terceiro, sem produzir a substituição da obrigação antiga por uma nova, mantendo-se 

inalterados os restantes elementos da relação obrigacional, com a única modificação subjetiva 

que consiste na transferência do lado ativo da relação obrigacional, e não na transferência do 

complexo das posições ativas e passivas criadas por um contrato, não se está em presença da 

figura da cessão da posição contratual, mas antes do instituto da cessão de créditos. 

V - Inexistindo residência habitual comum das partes e tratando-se de um contrato não gratuito, 

como é o contrato de cessão de créditos, que foi celebrado em país estrangeiro, é aplicável à 

disciplina da relação material controvertida a lei do lugar da sua celebração. 

VI - Na cessão de créditos, não se torna imprescindível, sob pena de ineficácia, o consenso do 

contraente originário cedido, bastando-se com a notificação ao devedor, ainda que 

extrajudicial, podendo ser efetuada, através da citação para a ação proposta pelo credor-

cessionário contra o devedor, e que a torna operante de todos os seus efeitos, quer em face da 

lei espanhola, como da lei nacional. 

VII - Reconduzindo-se à figura da dação em cumprimento o negócio que serve de base à cessão de 

créditos, esta não se encontra, manifestamente, ligada à pessoa do credor, porquanto no 

contrato se invoca que o crédito é cedido como forma de pagamento da dívida do cedente para 

com o cessionário. 

VIII - Configurando-se, no caso concreto, a dação em cumprimento com a venda do crédito, não se 

encontra sujeita a qualquer exigência formal. 

IX - A natureza subsidiária do instituto do abuso de direito traduz-se em que a sua tutela depende 

de inexistir solução adequada de Direito estrito que se imponha ao intérprete aplicar. 

X - Ao invocar a nulidade do contrato do contrato de mediação imobiliária, por inobservância de 

formalidades legais, aliás, inexigíveis, perante o ordenamento jurídico espanhol, em cujo 

território tinha a sua sede, domicílio e nacionalidade, e foram celebrados os contratos, facto 

determinante da lei aplicável, a ré exerceu, ilegitimamente, um direito, de modo abusivo, 

esquecendo a série de contratos preliminares e subsequentes em que se envolveu com o 
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representante da autora e duma sociedade de direito espanhol, não sendo destinatária da tutela 

conferida pelas normas reguladoras da lei nacional. 

XI - A obrigação diz-se ilíquida quando a sua existência é certa, sendo o seu objeto uma prestação 

cujo quantitativo não está ainda determinado, por inexistência de elementos factuais para fixar 

o objeto ou o quantitativo da condenação. 

XII - Encontrando-se, porém, já assente a existência do dano e a expressão material do seu 

quantitativo, permitindo a factualidade demonstrada a fixação do valor global dos montantes a 

pagar à autora, que a ré não impugnou, tempestivamente, não se verifica a falta de 

pressupostos processuais insupríveis, inexistindo fundamento legal para a indagação oficiosa e 

a fixação do valor a pagar, com recurso à equidade. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 71045/14.0YIPRT.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Helder Roque (Relator) * 

 Roque Nogueira 

 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de seguro 

 Seguro de habitação 

 Furto 

 Cláusula contratual geral 

 Dever de comunicação 

 Dever de informação 

 Exclusão de cláusula 

 Cumprimento 

 

I - Os deveres de comunicação e de informação, que decorrem, respectivamente, dos arts. 5.º e 6.º 

da LCCG, concretizadores dos deveres pré-contratuais previstos no art. 227.º do CC, são 

distintos: (i) o dever de comunicar corresponde à obrigação de o predisponente facultar ao 

aderente, em tempo oportuno, o teor integral das cláusulas contratuais de modo a que este 

tome conhecimento, completo e efectivo, do seu conteúdo; (ii) o dever de informar dirige-se 

essencialmente à percepção do conteúdo e corresponde à explicação desse conteúdo quando 

não seja de esperar o seu conhecimento real pelo aderente. 

II - Consideram-se excluídas do contrato singular as cláusulas comunicadas com violação do dever 

de informação, de molde que não seja de esperar o seu conhecimento efectivo (art. 8.º, al. b), 

da LCCG). 

III - A protecção concedida à parte mais fraca não abrange as situações em que a falta de 

conhecimento das cláusulas apenas decorre de um comportamento negligente ou pouco 

diligente dessa parte que, apesar de ter sido colocado em posição de conhecer essas cláusulas, 

não teve preocupação em assegurar-se do seu teor. 

IV - Não há incumprimento dos deveres de comunicação/informação referidos em I, se a forma 

simples, objectiva e clara como está redigida a cláusula 207.ª do contrato de seguro contra 

furto e roubo – «(…) Fica convencionado que não são da responsabilidade da seguradora os 

prejuízos decorrentes de furto, consumado ou tentado se, no momento do sinistro, se verificar 

o não funcionamento do referido alarme, quer por o mesmo se encontrar desligado ou 

avariado» – não reclama qualquer esclarecimento por parte da seguradora ao segurado, cujo 

conteúdo explicita, de forma inequívoca, a exoneração da responsabilidade de indemnizar em 

consequência da inobservância, pelo segurado, da medida cautelar consistente no correcto 

funcionamento do sistema de alarme instalado na sua habitação. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 569/13.0TBCSC.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator)  

 Salreta Pereira 
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 João Camilo 

 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Nulidade processual 

 Princípio do contraditório 

 Litigância de má fé 

 

I - Não ocorre nulidade processual se a recorrente foi notificada para se pronunciar sobre a contra-

alegação da recorrida, no sentido da inadmissibilidade do recurso de revista, o que veio a fazer 

expressamente no processo. 

II - Apresentando requerimentos sucessivos formulando pretensão de nulidade que sabia não ter 

qualquer fundamento, a recorrente conseguiu protelar injustificadamente o processo que, 

apesar de não ter sido admitida revista, ainda se encontra pendente no Supremo, pelo que deve 

ser condenada, como litigante de má fé, na multa de 10 unidades de conta (art. 542.º, als. a) e 

d), do CPC, e art. 27.º, n.º 3, do RCP). 

III - É manifestamente infundado o incidente de impugnação do acórdão que julgou inadmissível o 

recurso de revista. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 963/06.2TYLSB-J.L1.S1 - 6.ª Secção 

 João Camilo (Relator)  

 Fonseca Ramos 

 Fernandes do Vale 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Resolução em benefício da massa insolvente 

 Massa insolvente 

 Compra e venda 

 Bem imóvel 

 

A venda de um imóvel por um casal, menos de três meses antes de ter sido requerida a insolvência 

daqueles com êxito, venda essa pelo valor de € 200 000, quando o prédio valia mais de € 250 

000, preenche a causa de resolução incondicional prevista na al. h) do n.º 1 do art. 121.º do 

CIRE daquela venda, em benefício da massa insolvente. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 202/14.2T8STS-H.P1.S1 - 6.ª Secção 

 João Camilo (Relator) * 

 Fonseca Ramos 

 Ana Paula Boularot 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Taxa de justiça remanescente 

 Conta de custas  

 Taxa de justiça 

 Arguição de nulidades 

 Falta de pagamento 

 Desentranhamento 

 Constitucionalidade 

 

I - Tendo a parte arguido uma nulidade processual e não tendo pago – depois de notificada pela 

secretaria para pagar a taxa omitida e a correspondente multa – a respetiva taxa de justiça, 
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impõe-se o desentranhamento do requerimento (nos termos dos arts. 145.º, n.º 3, e 642.º do 

CPC), não havendo lugar a qualquer convite adicional do juiz (nos termos do art. 570.º, n.º 5, 

do CPC), para pagar. 

II - A dispensa do pagamento da taxa de justiça remanescente a que se reporta o n.º 7 do art. 6.º do 

RCP só pode ter lugar, seja por determinação oficiosa do juiz seja a requerimento da parte 

interessada, até ser efetuada a conta final. 

III - A lei, assim interpretada, não padece de qualquer inconstitucionalidade. 

IV - Só assim não será quando se esteja perante uma flagrante ou gritante desproporcionalidade 

entre o montante da taxa de justiça imputada à parte e o serviço de justiça que lhe foi prestado. 

V - A taxa de justiça remanescente que pode ser dispensada de pagamento é aquela que é devida ao 

sistema judiciário pelos serviços prestados à própria parte a quem é imputada de acordo com a 

condenação nas custas, e não também a taxa de justiça imputada à outra parte, ainda que esta 

tenha direito a ser reembolsada, a título de custas de parte, do que efectivamente despendeu. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 473/12.9TVLSB-C.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) * 

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Dupla conforme 

 Conclusões 

 Ónus de alegação 

 Recurso de apelação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Estando-se perante um recurso de revista que visa exercer censura sobre acórdão da Relação por 

ter rejeitado o conhecimento da impugnação da matéria de facto com fundamento no não 

cumprimento de ónus processual estabelecido no n.º 1 do art. 640.º do CPC, é o recurso 

admissível independentemente de ter sido confirmada a decisão da 1.ª instância. Nesta 

hipótese nunca se pode formar, por natureza, unia situação de dupla conformidade decisória 

II - Sendo função das conclusões do recurso indicar os fundamentos por que se pede a alteração da 

decisão, é obrigatório que nelas o recorrente especifique os concretos factos que entende 

estarem mal julgados e a decisão que importa ser proferida sobre as questões de facto 

impugnadas. 

III - Não procedendo o recorrente a tais especificações com a devida clareza e objetividade, apesar 

de mostrar de forma genérica discordar do julgamento da matéria de facto, terá o recurso de 

apelação que ser rejeitado quanto à matéria de facto. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 29/14.1TBMCQ.E1.S2 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) * 

 Salreta Pereira 

 João Camilo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Consumidor 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Direito de retenção 

 Graduação de créditos 

 Reclamação de créditos 
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I - O AUJ n.º 4/14, de 20-03-2014, não uniformizou o próprio conceito de consumidor. 

II - O conceito de consumidor não é unívoco, podendo, mesmo do ponto de vista do direito, serem-

lhe atribuídos diferentes sentidos. 

III - No AUJ n.º 4/2014 encontram-se elementos que permitem concluir que o próprio não adoptou 

a concepção de consumidor intermédio, mas antes a de consumidor final, excluindo do 

conceito aquele que compra ou promete comprar com escopo de revenda. 

IV - Do conceito de “consumidor” inserto no texto da uniformização só está excluído aquele que 

adquire o bem no exercício da sua actividade profissional de comerciante de imóveis. 

V - Agem como consumidores, na acepção de utilizadores finais, e não como profissionais do ramo 

imobiliário, os recorrentes que instalaram nas respectivas fracções que prometeram comprar 

uma agência de seguros e um salão de cabeleireiro. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 212/11.1T2AVR-B.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho  

 Salreta Pereira 
 

 Anulação de deliberação social 

 Direito à informação 

 Omissão  

 Deliberação da Assembleia Geral 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Erro na apreciação das provas 

 Prova documental 

 Boa fé 

 

I - O STJ é um tribunal de revista e, como tal, em regra, não pode apreciar ou sindicar o modo 

como o tribunal da Relação apreciou a matéria de facto, a não ser nas situações excepcionais 

previstas na lei, onde se incluem os casos em que o valor da prova está legalmente tabelado. 

II - Se do conteúdo de acta de assembleia geral de sócios não se retira que a informação prestada 

pelo administrador da sociedade à recorrida seja completa, é de admitir o recurso a outros 

meios de prova para se provar a existência de outra informação relevante que ali havia sido 

omitida. 

III - O elenco do art. 58.º do CSC não é taxativo, não sendo exigível a demonstração da 

essencialidade da informação que não foi prestada. 

IV - A omissão de informação relevante referida em II traduz uma conduta claramente contrária à 

boa fé, que inquinou de raiz o exercício do direito à informação pelo sócio minoritário, 

impedindo-o de colocar oportunamente as questões pertinentes. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 229/15.7T8AMT.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho  

 Graça Amaral 
 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Nulidade processual 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Rejeição de recurso 
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I - Confirmada, pela Relação, a decisão da 1.ª instância – respeitante à dispensa da realização da 

audiência preliminar – formou-se dupla conformidade decisória obstativa da admissão de 

recurso de revista normal, mesmo que o enquadramento da decisão, na 2.ª instância, seja o da 

apreciação da existência de uma nulidade processual, que se julgou não verificada. 

II - Ocorre, ainda, dupla conformidade das decisões das instâncias que, com fundamentação 

essencialmente idêntica, decidiram a questão de fundo colocada no processo e sob recurso, 

afirmando ambas que não está demonstrado que a exequente/recorrida tenha atuado com má fé 

e com abuso do direito ao instaurar a execução contra a executada/recorrente. 

III - A al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC reporta-se às situações em que o recurso não seria 

admissível por razões estranhas à alçada do tribunal da Relação – donde a expressão “e do 

qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal”, sendo 

paradigmática a situação das providências cautelares em que, embora o valor seja superior à 

alçada da Relação, não é possível recurso dessa decisão, por força do disposto no n.º 2 do art. 

370.º do CPC. 

IV - No caso, a oposição à execução intentada pela executada tem o valor que excede a alçada da 

Relação e inexistindo qualquer disposição legal que impeça a admissão do recurso de revista, 

exceto a verificada dupla conforme, não tendo sido pedida a revista excecional, não deve ser 

admitido recurso para o STJ. 

 

 03-10-2017 

 Reclamação n.º 13644/12.9YYLSB-A.L1-A.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator)  

 Sebastião Póvoas  

 Garcia Calejo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Investigação de paternidade 

 Prazo de propositura da acção 

 Prazo de propositura da ação 

 Prazo de caducidade 

 Constitucionalidade  

 Filiação biológica 

 Ónus da prova 

 Inversão do ónus da prova 

 

I - Tem sido reconhecida a conformidade constitucional do regime previsto no art. 1817.º do CC 

(na redacção introduzida pela Lei 14/2009, de 01-04) respeitante aos prazos de caducidade da 

acção de investigação de paternidade; quer da sujeição dessa acção a prazos de caducidade, 

quer dos prazos concretamente fixados na lei para esse efeito. 

II - No n.º 3 prevê-se um prazo especial de três anos para a propositura da acção, depois de já ter 

expirado o prazo regra de 10 anos fixado no n.º 1; tem por objecto situações que, pela sua 

particularidade, justificam objectivamente a investigação com vista ao estabelecimento da 

paternidade. 

III - Esse prazo de três anos não funciona propriamente como contra excepção da caducidade, face 

ao decurso do prazo regra previsto no n.º 1; não diz respeito, nem estende ou prorroga este 

prazo, sendo autónomo dele, constituindo antes um prazo especial que depende de certos 

pressupostos próprios. 

IV - Nesse caso, ao autor incumbe demonstrar a existência do facto ou circunstância que justifica a 

investigação; ao réu, por seu turno, compete provar que o autor teve conhecimento desse facto 

ou circunstância há mais de três anos, antes da propositura da acção. 

V - Se o réu, investigado, com a sua recusa ilegítima – de se submeter a exame laboratorial 

susceptível de fornecer prova directa da filiação biológica – inviabiliza a prova desta filiação, 

face à falência da prova indirecta através de testemunhas, deve, por aplicação do art. 344.º, n.º 

2, do CC, inverter-se o ónus da prova, passando aquele, que impossibilitou a prova, a ficar 
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onerado com a demonstração da não verificação daquele facto, isto é, que o autor não é fruto 

de relações de sexo entre o réu e a mãe do autor e, assim, que este não é filho daquele. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 737/13.4TBMDL.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) * 

 Júlio Gomes 

 José Raínho 

 

 Recurso de revista 

 Insolvência  

 Oposição de julgados 

 Inadmissibilidade 

 

Não se verifica a oposição de acórdãos que constituiria fundamento de admissibilidade do recurso 

de revista – art. 14.º, n.º 1, do CIRE – se, no acórdão fundamento foram impugnados todos os 

créditos do aí requerente com base na nulidade (por simulação) dos negócios subjacentes, não 

se podendo afirmar que o requerente tivesse a qualidade de credor e, no acórdão recorrido, 

para além de não ter sido sequer questionada a qualidade de credor do requerente ou infirmada 

a existência do próprio crédito (controvertido), existiam outros créditos, não controvertidos, 

quer do credor requerente, quer de outros credores, sendo o elevado valor desses créditos, a 

par da incapacidade do requerido para os satisfazer, que levou a concluir pela verificação do 

facto-índice de situação de insolvência, previsto no art. 20.º, n.º 1, al. b), do CIRE. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 2559/16.1T8FNC.L1-A.S2 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator)  

 Júlio Gomes 

 José Raínho 
 

 Acidente de viação 

 Direito à indemnização 

 Dano biológico 

 Danos patrimoniais 

 Danos futuros 

 Perda da capacidade de ganho 

 Dupla conforme 

 Recurso de revista 

 

I - Tendo o acórdão recorrido confirmado, sem voto de vencido e com fundamentação 

essencialmente diferente, a decisão da 1.ª instância, na fixação da quantia de € 20 000, a título 

de indemnização por danos não patrimoniais, verifica-se, quanto a este segmento decisório, 

dupla conformidade obstativa da admissão do recurso de revista. 

II - Se o acórdão recorrido elevou, em sede de apelação, o montante da indemnização atribuída por 

danos patrimoniais, de € 33 733, 42 (fixado pela 1.ª instância) para € 109 858, 42, sendo mais 

desvantajoso para o recorrente, inexiste dupla conforme, pelo que, quanto a este concreto 

segmento decisório, é admissível recurso de revista. 

III - O STJ, como tribunal revista, em regra, apenas conhece da matéria de direito, sendo da 

competência exclusiva das instâncias a apreciação e fixação da matéria de facto, a não ser que 

se verifiquem as excepções previstas no arts. 674.º, n.º 3, e 682.º, n.º 3, do CPC´. 

IV - Não é sindicável pelo STJ a alteração de um ponto da decisão sobre a matéria de facto pela 

Relação, se esta, socorrendo-se de todos os meios de prova que foram produzidos, procedeu à 

sua reavaliação, no uso da própria convicção. 
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V - Provado que o autor, após o embate, por causa das lesões sofridas e dos tratamentos a que teve 

de se submeter, não trabalhou desde 08-07-2010 até ao fim do mês de Março de 2012, tendo 

deixado de auferir € 58 000 (salário médio mensal provado de € 2900 x20), ao qual se deve 

subtrair a quantia de € 8 141, 58, já paga pela ré, deve o total de € 49 858, 42 ser atribuído a 

título de indemnização pelas perdas salariais, como decidiu o acórdão recorrido. 

VI - Constitui dano biológico indemnizável a lesão corporal que o autor sofreu em consequência de 

um acidente de viação, afectando a sua integridade físico-psíquica, o seu bem “saúde”. 

VII - Provado que (i) na data do acidente, o autor completava 24 anos de idade, (ii) era saudável, 

fisicamente bem constituído, dinâmico, alegre e trabalhador, (iii) auferindo, no exercício da 

sua actividade profissional de carpinteiro de cofragens, um salário mensal médio de € 2 900, 

(iv) na sequência do acidente, ficou com sequelas definitivas que lhe provocaram um défice 

funcional permanente da integridade físico-psíquica de 5 pontos, implicando esforços 

suplementares, de um lado, sendo susceptível de reduzir o leque de possibilidades de 

conseguir outra actividade económica, de outro lado, tendo em conta ainda os 46 anos de 

esperança de vida do lesado, considera-se ajustada a indemnização de € 40 000 e não de € 60 

000, conforme decidiu o acórdão recorrido. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 3931/12.1TBBCL.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Roque Nogueira (Relator)  

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 
 

 Acidente de viação 

 Presunções judiciais 

 Prova testemunhal 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Direito à vida 

 Dano morte 

 Morte 

 Litisconsórcio necessário 

 

I - As presunções judiciais são as ilações que o julgador extrai de um facto conhecido para firmar 

um facto desconhecido, com base nas regras de experiência comum, constituindo, portanto, 

um meio de prova, sendo só admitidas nos casos e termos em que é admitida a prova 

testemunhal (art. 351.º do CC). 

II - A matéria de facto alterada no acórdão recorrido – velocidade do veículo seguro pela ré, rastos 

de travagem e a alegada ausência de luz do ciclomotor conduzido pela vítima – admite prova 

testemunhal, pelo que igualmente admite a prova por presunções judiciais, não ocorrendo 

violação dos arts. 349.º e 351.º do CC. 

III - O STJ não pode fiscalizar, no caso concreto, a bondade das ilações tiradas pelo tribunal 

recorrido. 

IV - A indemnização pelo direito à vida do lesado cabe ao conjunto dos seus herdeiros, segundo as 

regras do direito sucessório. 

V - Sendo caso de litisconsórcio necessário de todos os herdeiros (art. 33.º, n.º 2, do CPC), o 

recurso interposto por um deles, aproveita aos restantes (art. 634.º, n.º 1, do CPC). 

VI - Considerando a idade da vítima, à data do acidente (32 anos), bem como o sentido da 

jurisprudência do STJ em casos análogos, entende-se adequado o montante de € 70 000 a 

título de indemnização pela perda da vida. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 2147/12.1TBAMT.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Salreta Pereira (Relator)  

 João Camilo 
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 Fonseca Ramos 
 

 Recurso de apelação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Requisitos 

 Rejeição de recurso 

 

I - A rejeição, fundamentada, da reapreciação do julgamento de facto, nos termos do art. 640.º, n.º 

1, als. a), e b), do CPC, não constitui nulidade, mas eventual decisão contra lei. 

II - A falta de objectividade, clareza e assertividade das alegações de recurso de apelação – 

impugnação da matéria de facto – não fundamenta uma rejeição liminar da reapreciação do 

julgamento de facto, se os recorrentes cumpriram escrupulosamente as exigências do art. 

640.º, n.
os

 1, e 2, do CPC. 

 

 03-10-2017 

 Revista n.º 368/13.9TCGMR.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Salreta Pereira (Relator)  

 João Camilo 

 Fonseca Ramos 

 

 Contrato de mútuo 

 Incumprimento 

 Insolvência 

 Adjudicação 

 Despesas 

 Fiança 

 Exigibilidade da obrigação 

 

O valor, previsto nos arts. 165.º e 164.º, n.º 4, do CIRE, pago pelo banco mutuante para 

adjudicação dos imóveis aprendidos em processo de insolvência do mutuário, pode ser 

posteriormente exigido ao fiador e principal pagador dos contratos de mútuo incumpridos, 

designadamente, em acção executiva. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 913/13.0T2AGD-A.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 Júlio Gomes 

 

 Decisão liminar do objecto do recurso 

 Decisão liminar do objeto do recurso 

 Conhecimento do mérito 

 Nulidade processual 

 Reclamação para a conferência 

 Acórdão 

 

I - A decisão liminar do relator que julga não verificadas as alegadas ofensa de caso julgado e 

violação de jurisprudência uniformizada e, em consequência, nega provimento à revista, 

conhece do objecto do recurso, pelo que não padece de nulidade por violação do contraditório 

prévio previsto no art. 655.º, n.º 1, do CPC. 

II - O acórdão proferido pela conferência deve remeter para a decisão liminar do relator se os 

reclamantes não aduzem outros argumentos que os constantes do recurso de revista. 

 

 10-10-2017 
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 Revista n.º 12/08.6TBVIS.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Cabral Tavares (Relator)  

 Sebastião Póvoas 

 Garcia Calejo 

 

 Decisão liminar do objecto do recurso 

 Decisão liminar do objeto do recurso 

 Reclamação para a conferência 

 Acórdão 

 Fundamentação 

 

O acórdão proferido pela conferência deve remeter para a decisão liminar do relator se a recorrente, 

por simples requerimento e sem aduzir qualquer fundamentação, pede que sobre a matéria 

recaia um acórdão. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 568/11.6TCFUN.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Cabral Tavares (Relator)  

 Sebastião Póvoas 

 Garcia Calejo 

 

 Decisão liminar do objecto do recurso 

 Decisão liminar do objeto do recurso 

 Reclamação para a conferência 

 Acórdão 

 Fundamentação 

 

O acórdão proferido pela conferência deve remeter para a decisão liminar do relator, que não 

admitiu o recurso de revista por evidente falta de sucumbência, se os recorrentes repetem a 

argumentação já expendida anteriormente. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 341/10.9TBPRG.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Garcia Calejo (Relator)  

 Helder Roque 

 Roque Nogueira 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Lançamento de foguetes 

 Actividades perigosas 

 Atividades perigosas 

 Presunção de culpa 

 Rejeição de recurso 

 

Os acórdãos, fundamento e recorrido, que concluem ser o lançamento de foguetes uma atividade 

perigosa, na aceção do disposto no art. 493.º, n.º 2, do CC, e que divergem no segmento 

relativo à concreta ilisão da culpa, por assentarem em materialidade fática diferente, não estão, 

reciprocamente, em oposição que justifique a admissão do recurso extraordinário para 

uniformização de jurisprudência. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 6091/03.5TVLSB.L1.S1-A - 1.ª Secção 

 Helder Roque (Relator)  
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 Roque Nogueira 

 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Direito de preferência 

 Prédio confinante 

 Exploração agrícola 

 Alteração do fim 

 Ónus da prova 

 

I - Não é suficiente a intenção de afetação do terreno a fim diferente da cultura para excluir o 

direito de preferência dos proprietários de terrenos agrícolas confinantes, sendo ainda 

necessário que essa afetação seja, legalmente, possível, sob pena de se poder dar guarida a 

meras ficções legais, deixando na livre disponibilidade e desígnio dos adquirentes a exclusão 

do direito de preferência. 

II - Compete aos preferidos o ónus de alegação e prova de que a mudança do destino do terreno de 

cultura para construção é legalmente possível, a não ser que tal nova qualificação resulte, 

diretamente, da lei ou de loteamento aprovado pela Administração. 

III - Não é necessário que a afetação ocorra, no momento da alienação, pois que o fim relevante, 

para efeitos da exclusão da preferência, não é aquele a que o terreno esteja afetado, nessa 

ocasião, mas aquele que constitui a finalidade da compra, caso essa finalidade seja legalmente 

possível. 

IV - O fim da afetação do terreno não tem de constar, necessariamente, da escritura de alienação, 

podendo ser provado por outros meios. 

V - Tendo os réus demonstrado um facto excecional impeditivo do exercício do direito de 

preferência invocado pela autora, ou seja, o destino do terreno, adquirido para um fim diverso 

da cultura, sem que a autora tenha provado, concomitantemente, que a construção não podia 

acontecer, improcede o pedido de reconhecimento do direito de preferência.  

VI - Os atos carecidos de publicidade são atos perfeitos, mesmo sem ela, sendo a publicidade, 

apenas, um requisito da sua eficácia, mas não da sua validade.  

VII - A norma infraconstitucional que consagra a exceção do direito de preferência dos 

proprietários de terrenos confinantes quando o terreno se destine a algum fim que não seja a 

cultura justifica-se, racionalmente, na lógica do sistema, com a necessidade de se alcançar um 

determinado redimensionamento dos terrenos aptos para cultura, no interesse da exploração 

agrícola, mas cuja aplicação deixa de justificar-se, nos casos em que o prédio confinante se 

destina a outro fim, nomeadamente, o da construção, insere-se na regulação do fracionamento 

e emparcelamento dos prédios rústicos, constituindo uma opção política do legislador, 

constitucionalmente admissível.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 1522/13.9TBGMR.G1.S2 - 1.ª Secção 

 Helder Roque (Relator) * 

 Roque Nogueira 

 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Pessoa colectiva 

 Pessoa coletiva 

 Gerente 

 Citação  

 Ausência 

 Qualificação de insolvência 

 Culpa 

 Presunção de culpa 
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 Nexo de causalidade 

 

I - O incumprimento reiterado dos deveres de apresentação e de colaboração necessário à 

qualificação culposa da insolvência – arts. 186.º, n.º 2, al. i), e 83.º do CIRE, depende de 

prévia intimação ou notificação dos representantes da pessoa coletiva, por parte do 

administrador de insolvência, assembleia de credores, comissão de credores ou tribunal. 

II - Não tendo sido lograda a citação da pessoa coletiva na pessoa dos seus representantes antes ou 

depois da declaração de insolvência, não se pode concluir pela violação dos referidos deveres, 

por tal pressupor a cognoscibilidade da obrigação de cumprimento daqueles deveres. 

III - Tendo ficado provado que os representantes da insolvente tinham conhecimento da situação de 

insolvência desde o primeiro semestre de 2012 e que a insolvência foi requerida em dezembro 

de 2013, deve concluir-se que aqueles violaram o dever previsto no art. 18.º, n.º 1, e que 

agiram com culpa grave, de acordo com o disposto no art. 186.º, n.º 3, al. a), ambos os 

preceitos do CIRE. 

IV - A presunção de culpa prevista no art. 186.º, n.º 3, al. a), do CIRE, não dispensa a prova do 

nexo de causalidade entre o facto nele previsto e o agravamento da situação de insolvência 

exigido pelo n.º 1 do mesmo artigo.  

V - Não resultando dos factos provados a existência do referido nexo de causalidade, a insolvência 

não pode ser qualificada de culposa.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 1855/13.4TBVRL-A.G1.S2 - 6.ª Secção 

 João Camilo (Relator)  

 Fonseca Ramos 

 Ana Paula Boularot 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Valor da causa 

 Caso julgado 

 Rejeição de recurso 

 Nulidade de acórdão  

 

I - Em ação com o valor de € 10 008,38 e em que não ocorre o fundamento invocado da ofensa do 

caso julgado, não é admissível recurso de revista – art. 629.º, n.
os

 1 e 2, al. a), do CPC. 

II - Não sendo admissível recurso de revista, as nulidades imputadas ao acórdão recorrido só 

podem ser conhecidas pelo tribunal a quem são imputadas – arts. 615.º, n.º 4, 666.º, n.º 1, e 

679.º, todos do CPC.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 198/10.0TBCBC.G3.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Acidente de viação 

 Auto-estrada 

 Circulação automóvel 

 Velocidade 

 Concorrência de culpas 

 Nexo de causalidade 
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I - Age culposamente o condutor que circula a velocidade que não lhe permite parar o veículo no 

espaço livre e visível à sua frente e que conduz sem tomar a devida atenção ao trânsito. 

II - Age igualmente com culpa o condutor de veículo pesado que, após paragem na berma da auto-

estrada, reentra na faixa de rodagem a baixa velocidade, desconsiderando a aproximação de 

outro veículo que naquele veio a embater. 

III - O acidente assim ocorrido resulta da conculpabilidade dos condutores, verificando-se um 

adequado nexo de causalidade (concausalidade) entre a forma como se pautaram e a produção 

do acidente. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 309/10.5TBSTR.E1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) * 

 Graça Amaral  

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Valor da causa 

 Oposição de julgados 

 Ónus da prova 

 Rejeição de recurso 

 

Em ação com o valor de € 2 000 e em que o recorrente não invoca acórdão da Relação ou do 

Supremo oposto ao acórdão recorrido, não pode ser admitido recurso perante o STJ submetido 

ao regime previsto no art. 14.º, n.º 1, do CIRE.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 1853/14.0TBGDM.P1.S2 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Processo especial de revitalização 

 Homologação 

 Caso julgado 

 Novo plano 

 Abuso do direito 

 Uso anormal do processo  

 

I - Homologado um plano de recuperação no âmbito de um PER, nada impede, nomeadamente em 

termos de caso julgado, que o devedor requeira a abertura de um outro PER, e que neste seja 

aprovado pelos credores e homologado pelo juiz um novo plano. 

II - Esta possibilidade passou a estar, de resto, prevista na lei (n.º 13 do art. l7.º-F, com referência 

ao n.º 6 do art. 17.º-G do CIRE) a partir das alterações (aplicáveis aos processos pendentes) 

introduzidas no CIRE pelo DL n.º 79/2017, de 30-06. 

III - Tudo isto sem prejuízo da recusa da homologação de um novo PER, quando se surpreenda 

uma situação de abuso do direito ou de uso anormal do processo. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 1824/16.2T8STS.P1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) * 

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
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 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Exoneração do passivo restante 

 Despacho  

 Interpretação 

 Cessão 

 

I - O despacho que obrigou os devedores a entregarem ao fiduciário “a parte dos seus rendimentos 

que exceda o salário mínimo nacional” permite colher o sentido, extraído pelos insolventes, de 

que apenas teriam de entregar o valor excedente ao salário mínimo da remuneração de cada 

um deles.  

II - Os insolventes que, durante o período de cessão, auferiram rendimento pouco superior a um 

salário mínimo e, depois, pouco superior a dois salários mínimos, e fizeram entregas ao 

fiduciário que este considerou suficientes, denotando esforço sério para cumprirem a 

determinação judicial, devem ver concedido a exoneração do passivo restante. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 3155/10.2TBGMR.G2.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Letra 

 Pacto de preenchimento 

 Prova testemunhal 

 Matéria de direito 

 

I - O acórdão que não conhece a questão da reapreciação da prova por a considerar inútil ao 

desfecho da oposição à execução, não é nulo por omissão de pronúncia – art. 615.º, n.º 1, al. 

d), do CPC. 

II - Em execução intentada contra o avalista do subscritor de uma letra, não é irrelevante, sob o 

prisma do direito aplicável, reapreciar a prova dos factos que se reportam à convenção 

executiva firmada entre o avalista e o sacador, delimitadora dos termos do uso do título por 

este em relação àquele.  

III - Ainda assim, sendo a questão da reapreciação da prova uma verdadeira questão de direito, a de 

saber se a prova sobre dados factos pode ser feita por testemunhas, deve o STJ dela conhecer – 

art. 674.º do CPC. 

IV - A prova da existência de um acordo de preenchimento tácito da letra entre o avalista e o 

sacador pode ser feita por todos os meios admissíveis em direito, sendo ele distinto, por não 

constituir seu elemento integrante, convenção contrária ou convenção adicional, cf. art. 394.º, 

n.º 1, do CC, do contrato ou contratos que terão justificado a sua emissão. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 8519/12.4TBCSC-A.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria de Fátima Gomes (Relatora) 

 Sebastião Póvoas 

 Garcia Calejo 

 

 Causa de pedir 

 Conta bancária  

 Ónus da prova 

 Improcedência 
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A ação que tem por causa de pedir a movimentação injustificada da conta da autora sedeada na ré, 

por funcionário desta, improcede se a autora apenas prova a movimentação da conta mas não 

prova ter sido feita por aquele – art. 342.º, n.º 1, do CC.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 641/10.8TBLMG.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Sebastião Póvoas 

 Garcia Calejo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade civil do Estado 

 Pressupostos 

 Processo penal 

 Medida de coacção 

 Medida de coacção 

 Comunicação 

 SEF 

 Condenação 

 Homicídio 

 Pena de prisão 

 Fuga 

 Princípio da confiança 

 Direito à indemnização 

 Danos não patrimoniais 

 Progenitor 

 

I - A responsabilidade civil do Estado pelo mau funcionamento da administração da justiça exige, 

nos termos conjugados do disposto no art. 22.º da CRP, e arts. 7.º, 9.º, 10.º e 12.º da Lei n.º 

67/2007, de 31-12, que se demonstre a situação de erro judiciário ou de ação ou omissão 

processual em desacordo com o standard adequado de garantia da tutela jurisdicional efetiva, 

os danos e o nexo de causalidade. 

II - A fuga para o Brasil de um cidadão brasileiro, sujeito a medida de coação de proibição de se 

ausentar do território nacional e condenado a pena de prisão efetiva no âmbito do processo 

crime, viabilizada pela falta de comunicação ao SEF daquela medida – arts. 200.º, n.º 3, do 

CPP e DL n.º 252/2000, de 16-10, traduz um mau funcionamento do sistema de justiça.  

III - No âmbito do processo penal, os autores, vítimas por assumirem a qualidade de familiares de 

uma pessoa cuja morte foi directamente causada por um crime – art. 67.º-A, n.º 1, do CPP, 

não têm direito à punição do agente do crime.  

IV - A admissão dos autores como assistentes, a aplicação ao arguido da medida de se ausentar do 

território nacional, a abertura de instrução e a prolação de decisão instrutória de pronúncia, a 

realização do julgamento e a condenação do arguido em pena de prisão efetiva com 

manutenção daquela medida, em processo-crime, levou o Estado a criar nos autores a 

confiança de que o arguido não se ausentaria do território nacional e que a decisão 

condenatória seria cumprida.  

V - Ao possibilitar a fuga do condenado pelo mau funcionamento da justiça, o Estado violou, de 

forma grave, o princípio da confiança a um processo justo e equitativo, e incorreu na 

obrigação de indemnizar os autores pelos danos causados. 

VI - Considerando que toda a situação descrita causou nos autores (i) perplexidade, surpresa 

profundo mal estar, choque e revolta com a fuga do único responsável condenado pelo 

homicídio do seu filho, (ii) angústia, desgosto e profundo pesar com a liberdade e ausência em 

parte incerta do condenado, (iii) receio de que o condenado nunca venha a cumprir pena, não 

respondendo pelo ato cometido, sentimentos que os deprimem, os desmotivam, os impedem 

de recuperar a normalidade da sua vida e de encerrar a situação da perda que sofreram, é justa 
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e ponderada a indemnização de € 20 000, acrescida de juros, para compensar os danos não 

patrimoniais por eles sofridos.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 1537/15.2T8SNT.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Cabral Tavares (vencido) 

 Maria de Fátima Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de compra e venda 

 Nulidade do contrato 

 Contrato-promessa 

 Incumprimento do contrato 

 

I - Não é nulo, por configurar disposição de coisa alheia, o contrato de compra e venda no qual 

intervém a título de representante legal da sociedade vendedora e não a título pessoal, atentos 

os factos provados, a pessoa x.  

II - Tendo o contrato de compra e venda respeitado os termos do contrato-promessa que o 

antecedeu, não existe fundamento para considerar este último incumprido. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 4272/06.9TBVNG.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 Júlio Gomes 

 José Raínho 

 

 Dupla conforme 

 Reapreciação da prova 

 Prova testemunhal 

 Lei processual 

 

I - Não existe dupla conforme entre as decisões das instâncias no caso de o recorrente de revista 

questionar o respeito, pelo tribunal da Relação, das normas processuais dos arts. 640.º e 662.º 

do CPC. 

II - Não procede ao exame crítico das provas o acórdão que adere à fundamentação de facto da 1.ª 

instância, acrescentando breves considerações sobre o sentido de alguns depoimentos, sem 

proceder à análise dos depoimentos prestados e da prova documental, designadamente dos 

indicados pelos recorrentes. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 541/13.0TVPRT.P1.S2 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 Júlio Gomes 

 José Raínho 

 

 Acidente de viação 

 Dano biológico 

 Equidade 

 Matéria de direito 

 Cálculo da indemnização 

 

I - A determinação de indemnizações por dano biológico obedece a juízos de equidade assentes 

numa ponderação casuística, à luz das regras da experiência comum, que se não reconduzem, 
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rigorosamente, a questões de direito ou à aplicação de critérios normativos para que está 

vocacionado o tribunal de revista. 

II - Não obstante, ao tribunal de revista compete sindicar os limites de discricionariedade das 

instâncias no recurso à equidade, designadamente na busca dos critérios jurisprudenciais, de 

modo a garantir o respeito pelo princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei – art. 13.º, n.º 

1 da CRP. 

III - O STJ tem vindo a reconhecer o dano biológico como dano patrimonial, na vertente de lucros 

cessantes, na medida em que respeita à incapacidade funcional, ainda que não impeça o lesado 

de trabalhar e dela não resulte perda de vencimento, que obriga a um maior esforço para 

manter o nível de rendimentos anteriormente auferido.  

IV - Tendo resultado provado que: (i) o autor nasceu em 1967; (ii) antes do acidente, auferia € 

2533, catorze vezes ao ano; (iii) por força do acidente ficou a padecer de défice funcional 

permanente de 10 pontos, de dor e rigidez no cotovelo e joelho esquerdos; (iv) na sua 

profissão tinha de estar sentado à secretária e movimentar-se pelos diversos postos de 

trabalho; (v) perdeu o seu emprego, por a entidade patronal entender ter ficado inapto para o 

exercer; (vi) não trabalha; (vii) as lesões podem dificultar a obtenção de trabalho semelhante; 

(viii) as lesões não impedem o autor de exercer trabalho semelhante, porém com esforço 

suplementar, é adequado fixar o valor de € 65 000 para indemnizar o referido dano biológico. 

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 3188/14.0TBVNG.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Roque Nogueira (Relator)  

 Alexandre Reis  

 Pedro Lima Gonçalves  

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Anulação de acórdão 

 

O tribunal da Relação deve reapreciar a matéria de facto, como pedido no recurso de apelação, se o 

recorrente cumpre o ónus previsto no art. 640.º do CPC e omite o sentido da decisão a ser 

proferida sobre tais pontos, o que, pela afirmação por ele produzida de que “inexiste prova nos 

autos para se darem como provados os factos constantes das alíneas a) a i) dos factos 

provados” se conclui pretender sejam dados como não provados.  

 

 10-10-2017 

 Revista n.º 880/15.5T8GMR-A.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Salreta Pereira (Relator)  

 João Camilo  

 Fonseca Ramos 

 

 Rectificação de erros materiais 

 Retificação de erros materiais  

 Excesso de pronúncia 

 Nulidade de acórdão 

 

I - Evidenciando-se que os recorrentes entenderam o sentido da decisão e a sua sustentação, 

inexiste qualquer motivo para proceder à sua rectificação. 

II - Não se verifica excesso de pronúncia se o acórdão tomou posição sobre todas as questões que 

dela eram dignas. 

 

 12-10-2017 

 Incidente n.º 7620/06.8TBVNG-A.S1.P1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator)  
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 Tomé Gomes 

 Maria da Graça Trigo 

 

 Embargos de executado 

 Título executivo 

 Confissão de dívida 

 Delimitação do objecto dos embargos de executado 

 Causa de pedir 

 Princípio da preclusão 

 Recurso de revista 

 Recurso de apelação 

 Contestação 

 Exequente 

 Actividade bancária 

 Atividade bancária  

 Contrato de mútuo 

 Nulidade por falta de forma legal 

 Coacção moral 

 Coação moral 

 Ilicitude 

 

I - A causa de pedir dos embargos de executado é constituída pelos fundamentos invocados pelo 

executado para alcançar a extinção total ou parcial da execução. 

II - Nos embargos de executado apenas são atendíveis os fundamentos invocados na petição inicial 

e os que sejam objectiva ou subjectivamente supervenientes, estando precludida a invocação 

de outros fundamentos no âmbito do recurso de apelação ou de revista. 

III - Fundando o executado a sua oposição na verificação de coacção moral e na nulidade formal de 

alegados contratos de mútuo que estavam subjacentes à declaração de dívida, o objecto da 

oposição é constituído por estes dois fundamentos, sendo irrelevantes para o caso outros factos 

alegados pelo exequente na contestação. 

IV - Provando-se apenas que, como o embargado alegou na contestação de embargos, a entrega ao 

executado da quantia a que se reporta a declaração de confissão de dívida se destinava a 

aplicações financeiras e que o executado exercia actividade onde efectuava aplicações 

financeiras, tais factos, ainda que pudessem ser considerados, não permitiriam declarar a 

nulidade da relação jurídica subjacente à declaração de dívida, por não estar demonstrada a 

ilicitude dessa actividade. 

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 1409/07.4YYLSB-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) * 

 Tomé Gomes 

 Maria da Graça Trigo 

 

 IVA 

 Contrato de empreitada 

 Preço 

 Obrigação fiscal 

 Prescrição 

 Questão nova 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Nulidade de acórdão 
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I - O IVA caracteriza-se por ser um imposto estadual, em que o sujeito activo é o Estado, indirecto 

e geral sobre o consumo, plurifásico, por se aplicar em todas as fases do circuito económico, 

desde a produção de bens e transformação até ao consumo.  

II - É liquidado e pago por cada um dos agentes intervenientes no circuito económico, mas sempre 

repercutível sobre o consumidor final.  

III - No plano estritamente tributário, o IVA opera pelo chamado método do crédito de imposto (ou 

subtractivo indirecto) em que o sujeito passivo assume a qualidade de devedor ao Estado «pelo 

valor do tributo que factura aos seus clientes, nas vendas efectuadas ou nos serviços prestados 

em determinado período (imposto liquidado ou imposto a favor do Estado) e, em 

contrapartida, é credor do Estado pelo imposto suportado nos seus inputs, no mesmo período. 

Dito de outra forma, o sujeito passivo é devedor do montante do tributo facturado 

(contribuinte de direito)». 

IV - A entrega nos cofres do Estado resume-se ao diferencial encontrado e, embora o mesmo seja 

entregue pelo sujeito passivo de IVA, é o consumidor final quem suporta o tributo 

(contribuinte de facto).  

V - A autora, na qualidade de empreiteira, estava obrigada a liquidar e entregar à Administração 

Tributária o correspondente IVA. 

VI - Não se provando que o preço da empreitada era sem IVA – caso em que o imposto teria de ser 

suportado pela autora –, recai sobre os réus o seu pagamento, assistindo àquela o direito de o 

cobrar sobre a totalidade do preço já liquidado da empreitada. 

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 4523/06.0TVLSB.L2.S1 - 7.ª Secção 

 António Joaquim Piçarra (Relator) * 

 Fernanda Isabel Pereira 

 Olindo Geraldes 

 

 Livrança em branco 

 Preenchimento abusivo 

 Impugnação pauliana 

 Bens comuns do casal 

 Meação 

 Alienação 

 Bens de terceiro 

 Dívida de cônjuges 

 Oponibilidade 

 Portador imediato 

 Relações imediatas 

 Garantia das obrigações 

 Património do devedor 

 Pacto de preenchimento 

 Excepção peremptória 

 Exceção perentória 

 

I - As livranças em causa devem ser consideradas, por não conterem alguns dos requisitos 

essenciais, títulos cambiários em branco, admitidos nos termos do art. 10.º da LULL aplicável 

às livranças ex vi do seu art. 77.º.  

II - Este tipo de título reconduz-se à ideia genérica de garantia de responsabilidades futuras, 

supondo, normalmente, uma relação fundamental que comporta um direito de crédito ainda 

não inteiramente definido. 

III - O subsequente preenchimento do título, a ocorrer antes sempre da sua apresentação a 

pagamento, deve ser feito, naturalmente, de harmonia com o convencionado, sob pena de 

violação ou desrespeito do pacto, gerador do que se designa por preenchimento abusivo.  

IV - Encontrando-se as livranças em causa no domínio das relações imediatas, a excepção de 

preenchimento abusivo pode ser oposta à portadora (a autora).  
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V - A aposição das datas de vencimento e dos montantes, tal como fora acordado no pacto de 

preenchimento, não constitui preenchimento abusivo.  

VI - A impugnação pauliana constitui um instrumento jurídico conferido aos credores, com vista à 

conservação da garantia geral do cumprimento de obrigações, com ele se tutelando o interesse 

dos credores contra o desvio do património pelo devedor que implique obstáculo absoluto à 

satisfação dos seus créditos ou o seu agravamento.  

VII - “Actuando” a impugnação pauliana sobre bens de terceiros (a restituir ao património do 

cônjuge devedor na medida necessária à satisfação do crédito do impugnante), nunca a acção 

poderia proceder apenas em parte, restrita à meação do cônjuge devedor.  

VIII - Após o acto de alineação, os bens, passando a ser de terceiros, deixaram de fazer parte do 

património comum do casal e, consequentemente, deixa de ter cabimento qualquer 

consideração sobre se a dívida será somente da responsabilidade do cônjuge devedor.  
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 Revista n.º 89/08.4TBVLF.C1.S1 - 7.ª Secção 

 António Joaquim Piçarra (Relator) * 

 Fernanda Isabel Pereira 

 Olindo Geraldes 

 

 Baldios 

 Contrato de compra e venda 

 Nulidade do contrato 

 Princípio do inquisitório 

 Junta de Freguesia 

 Ónus da prova 

 Ónus de alegação 

 Escritura pública 

 Registo predial 

 Presunções legais 

 Facto impeditivo 

 Acção de reivindicação 

 Ação de reivindicação 

 Causa de pedir 

 Excepção peremptória 

 Exceção perentória 

 Questão nova 

 Excesso de pronúncia 

 Omissão de pronúncia 

 Modificabilidade da decisão de facto  

 Nulidade de acórdão 

 

I - Não incorre em vício de omissão de pronúncia o acórdão da Relação que deixou de apreciar um 

dos argumentos aduzidos pela recorrente em benefício da pretendida modificação da matéria 

de facto. 

II - Posto que os recorridos, nas contra-alegações, apenas sinalizaram que o acórdão recorrido 

abordara uma questão que não fora tratada na 1.ª instância sem, contudo, assacarem àquele o 

vício de excesso de pronúncia, é de considerar que o STJ, perante a reedição da sua suscitação 

em sede de revista, não pode deixar de dela conhecer com o argumento de que se trata de 

questão nova. 

III - A acção de reivindicação é uma acção real, pelo que a causa de pedir corresponde ao facto 

jurídico de que deriva o direito real que constitui objecto dessa acção (art. 581.º, n.º 4, do 

CPC), cabendo, nesse contexto, aos autores alegar e provar os factos que se enquadram numa 

das formas típicas de aquisição do direito de propriedade – a aquisição originária ou derivada 

(arts. 342.º e 1316.º, ambos do CC) e a ocupação do imóvel pelos réus.  
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IV - Tendo os autores invocado que o imóvel reivindicado lhes foi transmitido por contrato de 

compra e venda e por contrato de doação e beneficiando aqueles de registo de aquisição da 

propriedade desse bem a seu favor, estão os mesmos, por força de presunção a que alude o art. 

7.º do CRgP, dispensados de demonstrar a cadeia de transmitentes e transmissários anteriores, 

o que lhes seria imposto pelo efeito meramente translativo daqueles contratos. 

V - Sendo ilidível a presunção mencionada em IV, incumbia à junta de freguesia recorrente (n.º 2 

do art. 342.º e n.º 1 do art. 350.º, ambos do CC) alegar e demonstrar factos que modificassem, 

extinguissem ou impedissem o efeito translativo desses ajustes, mormente, a nulidade do 

contrato de compra e venda do imóvel em questão por o mesmo constituir um baldio 

paroquial, i.e. pertença de uma freguesia. 

VI - Embora a legitimidade substantiva para alienar um baldio paroquial incumbisse unicamente à 

freguesia a quem pertencia (DL n.º 7127, de 17-11-1920), o simples facto de um baldio se 

situar numa freguesia não o transformava num baldio paroquial, pois os baldios existentes 

num concelho e pertença de Câmaras Municipais podiam ocupar geograficamente a 

circunscrição de uma ou várias freguesias. 

VII - Assim, é irrelevante que a escritura pública que formalizou o contrato de compra e venda 

aludido em IV se reportasse aos “montes baldios existentes na freguesia de B.”, cabendo antes 

à recorrente junta de freguesa, no fito de lograr a sua qualificação como baldio paroquial, 

cumprir o ónus de demonstrar que os moradores dessa freguesia tinham, ininterrupta e 

exclusivamente, levado a cabo actos materiais de aproveitamento do baldio desde tempos 

imemoriais. 

VIII - Tendo as partes tido ampla liberdade para, no momento oportuno, oferecerem os meios de 

prova relevantes a respeito da qualificação do imóvel, carece de sentido apelar ao princípio do 

inquisitório para solicitar à recorrente Junta de Freguesia que faça prova suficiente da 

caracterização do baldio como paroquial, tanto mais que o mencionado princípio não serve o 

propósito de colmatar falhas ou deficiências na actuação das partes. 
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 Revista n.º 235/07.5TBRSD.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Fernanda Isabel Pereira (Relatora)  

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado  

 

 Cláusula contratual geral  

 Boa fé 

 Compensação 

 Conta conjunta 

 Encargos 

 Despesas 

 Equilíbrio das prestações 

 Nulidade 

 Conta bancária 

 Princípio da confiança 

 Confissão de dívida 

 Custas de parte 

 Declaração unilateral 

 Banco 

 Actividade bancária 

 Atividade bancária 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Interpretação restritiva 

 Liberdade contratual  

 Autonomia privada 

 Norma de interesse e ordem pública 

 Acção inibitória 
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 Ação inibitória 

 

I - A cláusula contratual geral que faculta ao banco a possibilidade de compensar o crédito que tem 

sobre o seu cliente decorrente de conta bancária de que aquele é titular com o saldo de uma 

outra conta bancária de que o mesmo seja co-titular não se reconduz aos quadros da 

compensação legal (ou por declaração unilateral), na medida em que falha o pressuposto da 

reciprocidade de créditos (n.º 1 e n.º 2 do art. 851.º do CC), já que o saldo desta última conta 

não pertence exclusivamente ao devedor.  

II - A cláusula mencionada em I integra-se na denominada compensação convencional, por via da 

qual, ao abrigo da autonomia privada e da liberdade contratual e conquanto não se ofendam 

princípios de interesse e ordem pública e corresponda a uma vontade séria de ambas as partes, 

podem estas compensar créditos em relação aos quais não se verifiquem os requisitos 

daqueloutra modalidade de compensação.  

III - A cláusula mencionada é, como se declarou no AUJ n.º 2/2016, contrária à boa fé (art. 15.º do 

DL n.º 446/85) e, como tal, nula, sendo certo que, ademais, aquela previsão contratual faz 

assentar na mera subscrição do formulário de uma conta conjunta a aceitação das 

consequências conceptuais da solidariedade que o banco seria o exclusivo beneficiário, assim 

se integrando também na previsão da al. d) do art. 19.º do DL n.º 446/85. 

IV - A cláusula contratual geral pela qual o banco responsabiliza o cliente por todas as despesas e 

encargos a que der lugar o cumprimento das ordens de aplicação de capitais e a utilização de 

créditos é contrária à boa fé – na medida em que é susceptível de gerar desequilíbrios 

intoleráveis entre as prestações –, contrastando ainda com a meticulosa descrição feita pelo 

CVM dos vários contratos em que se desdobra a intermediação financeira. 

V - Reconduzindo-se a intermediação financeira a uma prestação de serviços e sendo a esta 

aplicáveis as regras do mandato, impor-se-ia que fosse o banco a justificar ao seu cliente as 

despesas e encargos que suportou (al. c) do art. 1167.º do CC), razão pela qual é de considerar 

que os princípios legais demandam que a responsabilização do cliente pelos dispêndios 

custeados pelo banco tenha como pressuposto a respectiva comprovação e justificação. 

VI - Na medida em que a cláusula mencionada em IV contempla uma responsabilidade mais ampla 

do que aquela que, com base na confiança, seria legitimamente expectável e que não existem 

razões válidas que levem a crer que o cliente venha a abdicar da restrição referida em V, é de 

considerar que essa disposição contratual afronta, também por este motivo, o princípio da boa 

fé. 

VII - Posto que a cláusula referida em IV não se confunde com uma confissão de dívida, que o 

cliente pode conhecer os custos aproximados das ordens de aplicação de capitais e que as 

despesas a elas associadas são insusceptíveis de quantificação antecipada e devem sempre ser 

apreciadas à luz de um critério de razoabilidade, não cabe, contudo, declarar a nulidade 

daquela estipulação contratual com base no seu suposto cariz confessório ou com fundamento 

na imprevisão que dela resulta. 

VIII - A cláusula contratual geral por via do qual o cliente é responsabilizado por todas as despesas 

realizadas pelo banco para a cobrança do seu crédito padece de generalidade e indeterminação 

(já que não se distingue a índole das despesas nem estabelece qualquer critério objectivo de 

determinação dos montantes), o que afecta a sua conformidade à boa fé, é susceptível de 

afectar a confiança do aderente e coloca em causa o equilíbrio das prestações. 

IX - A cláusula mencionada em VIII impossibilita que se determine como se fará o reembolso das 

custas de parte, deixa a porta aberta à controvérsia sobre a natureza e montante das despesas, 

desconsidera a hipótese de obtenção de ganho de causa por parte do cliente e nada prevê 

quanto às despesas em que este incorrerá em caso de incumprimento por parte do banco – o 

que redunda numa desigualdade de tratamento e, logo, num desequilíbrio prestacional 

intolerado pelo Direito –, sendo, como tal, nula por violação do princípio da boa fé. 
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 Fernando Bento (Relator)  

 Abrantes Geraldes 
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 Tomé Gomes 

 

 Custas  

 Reforma da decisão  

 Incidente tributável 

 

À tributação em custas do incidente aplicam-se as regras do n.º 4 do art. 7.º do RCP e tabela II a ele 

anexa.  

 

 12-10-2017 
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 Maria da Graça Trigo (Relatora)  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 

 Reconvenção 

 Inadmissibilidade 

 Recurso de apelação 

 Trânsito em julgado 

 Recurso de revista 

 Decisão interlocutória 

 Oposição de julgados 

 Aplicação da lei no tempo 

 Litigância de má fé 

 

I - Da conjugação do art. 7.º, n.º 1, com o art. 5.º, ambos da Lei n.º 41/2013, resulta que o CPC de 

2013 se aplica aos recursos interpostos de decisões proferidas a partir da entrada em vigor da 

referida lei, isto é, 01-09-2013.  

II - Tendo o despacho de não admissão do pedido reconvencional, objecto de apelação subordinada 

da ré, sido proferido em 08-07-2013, o regime de recursos aplicável é o regime em vigor à 

data do mesmo despacho, no caso, o regime instituído pelo DL n.º 303/2007, de 24-08 (que 

entrou em vigor a 01-01-2009).  

III - Não se integrando o referido despacho nem no n.º 1 nem em qualquer das alíneas do n.º 2 do 

art. 691.º do anterior CPC (na redacção de 2007), apenas era impugnável, em sede de 

apelação, nos termos do n.º 3 (no recurso que tenha a ser interposto da decisão final), ou seja, 

apenas era recorrível com a sentença final, pelo que não transitou em julgado no prazo de 15 

dias após ser proferido.  

IV - Perante a sucessão de alterações legislativas do regime dos recursos, a que acrescem diferentes 

soluções legais quanto à aplicação da lei no tempo, a incorrecta determinação por parte do 

recorrente do regime de recurso aplicável ao caso não permite, sem mais, concluir pela 

verificação dos pressupostos da litigância de má fé.  
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 Maria da Graça Trigo (Relatora) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 

 Condenação em objecto diverso do pedido 

 Condenação em objeto diverso do pedido 

 Conhecimento oficioso 

 Acórdão da Relação 

 Nulidade de acórdão 

 Juros de mora 
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 Taxa de juro 

 Pedido  

 Vícios da sentença 

 

I - Tendo o acórdão da Relação confirmado, na íntegra, a sentença que condenou em quantidade 

superior ao pedido, também ele incorreu no vício previsto no art. 615°, n.º 1, al. e), do CPC.  

II - Não se tendo o apelado conformado com a sentença que o condenou em juros moratórios em 

taxa superior à peticionada, ainda que tal nulidade não tenha sido suscitada em sede de 

apelação, encontra-se o acórdão recorrido ferido de nulidade.  
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 Revista n.º 1125/13.8T2OVR-A.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Admissibilidade de recurso 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Rejeição de recurso 

 Juiz relator 

 Reclamação para a conferência 

 Presunções judiciais 

 Poderes da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça   

 

I - Compete ao relator decidir da admissibilidade ou não do recurso para uniformização de 

jurisprudência, podendo o recorrente, nos termos do n.º 2 do art. 692.º do CPC, reclamar desta 

decisão para a conferência.  

II - Trata-se de uma faculdade legal que a lei confere ao recorrente cujo exercício não pode senão 

ser respeitado, independentemente da razoabilidade dos seus fundamentos.  

III - Tendo o acórdão fundamento e o acórdão recorrido seguido precisamente a mesma orientação, 

entendendo que: (i) na apreciação da decisão relativa à matéria de facto pode a Relação fazer 

uso de presunções judiciais; (ii) esse uso tem limites; e (iii) ao Supremo Tribunal compete 

apenas sindicar o respeito por tais limites; a circunstância da aplicação destes parâmetros, em 

distintas decisões da Relação e em distintos processos, ter conduzido a resultados diferentes – 

no acórdão fundamento entendeu-se que a Relação respeitara os limites ao uso de presunções 

judiciais e no acórdão recorrido entendeu-se que não respeitara esses limites – não resulta de 

qualquer divergência na resolução de questões jurídicas, mas tão só das especificidades de um 

e outro processo, pelo que inexiste contradição de julgados, pressuposto da admissibilidade do 

recurso para uniformização de jurisprudência.  
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 Recurso de uniformização de jurisprudência n.º 374/13.3TBSTS.Pl.S1-A - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 

 Recurso de revista 

 Julgamento ampliado 

 Requerimento 

 Tempestividade 
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 Tribunal pleno 

 

O julgamento ampliado de revista não é um segundo recurso que se segue ao primeiro julgamento 

de revista, mas antes uma outra forma de decidir a mesma revista – com intervenção do Pleno 

das Secções Cíveis – e daí que apenas possa ser suscitada antes da prolação do acórdão (art. 

686.º do CPC). 
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 Maria da Graça Trigo (Relatora) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 

 Caso julgado 

 Garantia das obrigações 

 Fiador 

 Credor 

 Hipoteca  

 Devedor  

 Juros de mora 

 Taxa de juro 

 Notificação 

 Reclamação de créditos 

 Insolvência 

 Sucumbência 

 Valor da causa  

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - Existindo fundada dúvida acerca do valor da sucumbência, para aferir da admissibilidade do 

recurso, deve atender-se apenas ao valor da causa (art. 629.º, n.º 1, do CPC).  

II - A reclamação de créditos em processo de insolvência destina-se à verificação dos mesmos, não 

podendo o credor obter nele pagamento se não reclamar o seu crédito, incluindo o crédito de 

juros (arts. 128.º, n.º 1, al. e), e n.º 3, 130.º, n.º 3, 140.º, n.º 1, 146.º, e 172.º e ss., do CIRE).  

III - Sendo lícito ao fiador e ao garante hipotecário invocar, em seu benefício, o caso julgado entre 

o credor e o devedor, uma vez transitada em julgado a sentença, proferida no apenso de 

reclamação de créditos, que fixou os juros do credor reclamante em determinado montante, 

não pode o mesmo exigir do devedor principal insolvente mais do que o valor verificado e 

graduado e também não o poderá exigir dos garantes contra quem intentou acção executiva 

(arts. 635.º, n.º 1, e 717.º, n.º 2, do CC).  

IV - Contudo, desde a data em que os garantes hipotecários foram notificados da reclamação de 

créditos da exequente vencem-se juros de mora nos termos fixados no contrato de mútuo, isto 

é, à taxa mais elevada aí prevista, posto que já não está aqui em causa a mora da sociedade, 

entretanto declarada insolvente, mas sim a mora dos próprios garantes (art. 806.º, n.º 2, do 

CC). 
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 Maria da Graça Trigo (Relatora) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 

 Contrato de seguro 

 Cessação 
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 Participação do sinistro 

 Tempestividade 

 Incapacidade permanente absoluta 

 Poderes da Relação 

 Substituição 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Trânsito em julgado 

 Sentença 

 Atestado médico 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 

I - Decorre do disposto no art. 106.º, n.º 2, do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado 

pelo DL n.º 72/2008, de 16-04 (aplicável ao caso por força do art. 2.º, n.º 1, do mesmo 

diploma), que o que releva para que a seguradora fique obrigada a efectuar a prestação 

decorrente da cobertura do risco, caso o contrato de seguro tenha cessado, é que o contrato 

estivesse em vigor na data da ocorrência do sinistro e não que o esteja no momento em que o 

seguro é accionado e/ou em que se certifica a verificação daquele (como sucede com a 

situação de incapacidade permanente atestada em momento posterior mas reportada a 

momento anterior). 

II - A participação do sinistro, dirigida à seguradora, dentro do prazo de 60 dias (previsto nas 

condições especiais do contrato de seguro) após a constatação da invalidez total e permanente 

(isto é, contado da data do atestado médico que certificou retroactivamente tal incapacidade), é 

tempestiva. 

III - A decisão de 1.ª instância que, ao ter considerado que a autora tinha accionado 

extemporaneamente o seguro, por o mesmo, nessa data, já ter cessado e que, por isso, se 

limitou a não conhecer dos demais pedidos formulados – que estavam dependentes do 

reconhecimento do direito a fazer funcionar a cobertura do seguro – não transita em julgado na 

parte em que não conheceu desses pedidos, posto que aquele reconhecimento não constitui um 

pedido distinto dos demais, mas antes tão só o fundamento das pretensões deduzidas. 

IV - Consequentemente, o acórdão da Relação que, na procedência do recurso interposto dessa 

sentença, a revogou e determinou que o processo prosseguisse para discussão e apreciação das 

restantes questões suscitadas, também não enferma de nulidade por excesso de pronúncia já 

que, tendo julgado procedente o recurso e não dispondo dos elementos necessários para se 

substituir ao tribunal recorrido na apreciação das restantes pretensões, cabia-lhe determinar o 

prosseguimento da acção (art. 665.º, n.º 2, do CPC). 
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 Revista n.º 19505/15.2T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

Maria da Graça Trigo (Relatora) * 

Rosa Tching 

Rosa Maria Ribeiro Coelho 

 

 Terraços 

 Partes comuns 

 Infiltrações 

 Defeito de conservação 

 Título constitutivo 

 Nulidade 

 Dever de vigilância 

 Condomínio 

 Despesas de conservação de partes comuns 

 Edifício 

 Propriedade horizontal 
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 Inversão do ónus da prova 

 Litisconsórcio necessário  

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - A interdependência existente entre as partes comuns e as fracções autónomas num prédio em 

propriedade horizontal – que tem de ser entendida à luz da função instrumental que aquelas 

desempenham –, repercute-se no regime jurídico aplicável a umas e a outras. 

II - Num contexto em que apenas o autor tem possibilidade de constatar a existência de infiltrações, 

humidades e quedas de água (porque as mesmas ocorrem na fracção autónoma de que é 

proprietário), seria contrário à razão de ser da inversão do ónus da prova a aplicação do 

disposto no n.º 1 do art. 493.º do CC, sem prejuízo de impender sobre os réus, proprietários de 

fracção autónoma adjacente, o dever de vigilância sobre a sua fracção e sobre as partes 

comuns afectas ao seu uso exclusivo. 

III - A inclusão dos terraços de cobertura no elenco das partes comuns justifica-se por os mesmos 

integrarem a estrutura do edificado, sendo, consequentemente, do interesse de todos os 

condóminos que a conservação daqueles não fique dependente da diligência de apenas alguns 

deles e que nesses espaços não sejam introduzidas inovações à revelia dos condóminos. 

IV - Na medida em que os terraços intermédios servem de cobertura, ainda que parcial, a fracções 

de pisos inferiores ao último pavimento e integram, também eles, o núcleo estrutural do 

edifício, é de sufragar a doutrina mais recente deste STJ, segundo a qual tais terraços integram 

a previsão da al. b) do n.º 1 do art. 1421.º do CC (em qualquer uma das suas versões), 

independentemente do piso em que se situam e de o seu uso estar, em exclusivo, afecto a 

algum dos condóminos. 

V - A conclusão de que um terraço intermédio é parte imperativamente comum do edifício não 

impõe a necessidade de declarar a nulidade parcial do título constitutivo que o incluiu numa 

fracção autónoma. 

VI - A previsão do n.º 3 do art. 1424.º do CC apenas abarca as despesas que se relacionem com a 

afectação exclusiva da parte comum, pelo que aquelas que não derivem da sua utilização 

privativa (como seja, vg. a sua impermeabilização) devem ser pagas segundo a regra do n.º 1 

do mesmo preceito.  

VII - Incumbindo a todos os condóminos o dever de conservação da partes comuns, recai sobre 

todos eles o dever de suportar as despesas correspondentes à correcção de vícios de 

manutenção, bem como, verificados que estejam os pressupostos gerais da responsabilidade 

civil extracontratual, a obrigação de indemnizar os prejuízos que advenham da falta de 

reparação. 

VIII - Porque não se trata de um caso de litisconsórcio necessário (cfr. n.º 1 do art. 32.º do CPC e 

2.ª parte do n.º 1 do art. 1405.º do CC), pode condenar-se os condóminos proprietários da 

fracção em questão a facultar o acesso ao terraço, para que o autor possa por si proceder à 

reparação e ainda no pagamento da parte que lhes caiba suportar, quer dos encargos com a 

reparação, quer da indemnização pelos prejuízos sofridos. 

IX - Tendo as instâncias julgado prejudicado o apuramento do valor da reparação e, bem assim, a 

apreciação dos pressupostos da responsabilidade civil e a proporção que cabe aos recorridos 

suportar, impõe-se ordenar a baixa dos autos ao tribunal recorrido.  
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 Maria dos Prazeres Beleza (Relatora)  

 Salazar Casanova 

 Távora Vítor 

 

 Alegações de recurso 

 Objecto do recurso 

 Objeto do recurso 

 Recurso de revista 
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 Vícios da sentença 

 Trânsito em julgado 

 Reclamação 

 

I - Tendo a decisão de despejo imediato sido confirmada por acórdão da Relação já transitado em 

julgado, mostram-se definitivamente ultrapassadas todas as irregularidades que àquela são 

assacadas nas alegações da revista e que constituem o objecto deste recurso.  

II - A declaração, vertida na reclamação, de que se pretende discutir, perante o STJ, irregularidades 

cometidas numa outra decisão da 1.ª instância não tem a virtualidade de modificar o objecto 

do recurso definido nas alegações, sendo certo, por outro lado, que, havendo decisão da 

Relação sobre essas pretensas invalidades, nunca cabe recurso de revista da sentença da 1.ª 

instância.  

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 3124/04.1YXLSB.L1-A.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora)  

 Sousa Lameira 

 Maria dos Prazeres Beleza  

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Posse pública 

 Pressupostos 

 Admissibilidade de recurso 

 Rejeição de recurso 

 Matéria de facto 

 

I - O fundamento do recurso para uniformização de jurisprudência assenta numa contradição entre 

dois acórdãos do STJ, nomeadamente no domínio da mesma legislação e sobre a mesma 

questão fundamental de direito.  

II - Em termos normativos, os acórdãos em confronto afirmam o mesmo sentido normativo para a 

posse pública, ou seja, aquela que é exercida de modo a poder ser conhecida pelos 

interessados, rejeitando o conhecimento efetivo.  

III - Não se surpreendendo entre os acórdãos uma contradição sobre a mesma questão fundamental 

de direito, carece de fundamento o recurso para uniformização de jurisprudência.  

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 540/12.9TVLSB.L1.S1-A - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) * 

 Maria do Rosário Morgado 

 Sousa Lameira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de transporte 

 Transporte internacional de mercadorias - TIR 

 Incumprimento do contrato 

 Exclusão de responsabilidade 

 Limite da indemnização 

 Convenção CMR 

 Cálculo da indemnização 

 Dolo 

 Negligência 

 Responsabilidade contratual 

 Presunção de culpa 

 Circulação de mercadorias 
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 Avaria 

 Lucro cessante 

 Nexo de causalidade 

 Facto ilícito 

 Transporte rodoviário 

 Matéria de facto 

 Modificabilidade da decisão de facto 

 Facto não articulado 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça  

 

I - O transportador é responsável pela perda total ou parcial, ou pela avaria que se produzir entre o 

momento do carregamento da mercadoria e o da entrega.  

II - O incumprimento do contrato de transporte consubstancia um facto ilícito.  

III - Face ao regime jurídico português, que equipara o dolo e a mera culpa, para efeitos de 

responsabilidade civil contratual, o transportador, com comportamento meramente negligente, 

não beneficia da exclusão ou limitação da responsabilidade civil prevista na CMR.  

IV - A indemnização compreende o valor da perda da mercadoria avariada, incluindo o lucro 

cessante.  

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 4858/12.2TBMAI.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) * 

 Maria do Rosário Morgado 

 Sousa Lameira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Excesso de pronúncia 

 Matéria de facto 

 Conclusões 

 Omissão de pronúncia 

 Obscuridade 

 Nulidade de acórdão 

 

I - Tendo o acórdão reclamado se limitado a expurgar de redundâncias a matéria de facto que 

elencou, inexiste qualquer pronúncia sobre tal conspecto. 

II - Não concretizando a reclamante as questões relativamente às quais foi omitida a pronúncia, é 

de indeferir a arguição da correspondente nulidade, tanto mais que a sumariação, no acórdão 

reclamado, das conclusões da revista não prejudica o efectivo conhecimento das questões nela 

suscitadas.  

III - Sendo o acórdão reclamado claro na interpretação dos preceitos legais e na conformidade 

constitucional da mesma, é de concluir pela inexistência de obscuridade na pronúncia sobre 

esse tema. 

 

 12-10-2017  

 Incidente n.º 4503/14.1TCLRS.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator)  

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Maria do Rosário Morgado 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico) 
 

 Taxa de justiça 

 Conhecimento oficioso 

 Requerimento 

 Ónus jurídico 

 Pagamento 
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 Conta de custas 

 Notificação  

 

I - O art. 6.º, n.º 7, do RCP, contém um comando dirigido ao juiz no sentido de, oficiosamente e em 

conformidade com os pressupostos legais, poder dispensar o pagamento do remanescente da 

taxa de justiça a considerar na conta final; não contém o preceito nenhum comando exigindo 

às partes que, antes da elaboração da conta, se lhes imponha em quaisquer circunstâncias 

requerer a dispensa.  

II - A circunstância de o juiz poder agir oficiosamente no sentido da dispensa (ou redução) do 

pagamento do remanescente, antes da sentença ou decisão final, não implica que o benefício 

ou vantagem que para as partes advém da oficiosidade concedida ao juiz seja convertido num 

ónus, impedindo-as de requerer a dispensa com a notificação da conta que, essa sim, fixa o 

valor a pagar, designadamente quando apenas com a conta se fixa a base tributável em valor 

diverso do atribuído à causa pelos interessados.  

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 3863/12.3TBSTS-C.P1.S2 - 7.ª Secção 

 Salazar Casanova (Relator) *  

 Távora Victor 

 António Joaquim Piçarra 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico) 

 

 Abuso do direito 

 Pressupostos 

 Reserva de usufruto 

 Formalidades 

 Alegações de recurso 

 Modificabilidade da decisão de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça  

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade de sentença 

 Reclamação 

 Nulidade de acórdão 

I - As formalidades devem estar ao serviço da substância das questões e não o contrário. O CPC 

limita-se a expender genérica e abstractamente os requisitos a observar na prática dos actos 

processuais; mas só a indispensável mediação judicial permitirá aquilatar da maior pertinência 

de requisitos a observar caso a caso nas situações concretas.  

II - As alegações de recurso de um acórdão não podem restringir-se a meras conclusões limitando-

se a uma reprodução conceitual legal antes deverão ainda densificar factualmente os conceitos 

jurídicos empregues.  

III - A ter sido praticada a nulidade de omissão de pronúncia, verifica-se que a mesma terá ocorrido 

na 1.ª instância, pelo que seria ali (ou no recurso para a Relação) a sede adequada para o 

levantamento da questão.  

IV - Em sede de "abuso do direito" não basta qualquer desvio do estrito fim do direito em análise. 

Exige a lei que tal desvio seja manifesto, independentemente da existência de intencionalidade 

do acto sindicado. O instituto em causa visa reconduzir o exercício do direito a limites 

aceitáveis em face das concepções existentes na ordem jurídica. 

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 2058/15.9T8PRD.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Távora Vítor (Relator) * 

 Fernanda Isabel Pereira 

 António Joaquim Piçarra 

 

 Despacho do relator 
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 Falta de fundamentação 

 Recurso de apelação 

 Inadmissibilidade 

 Suspensão da instância 

 Acção de despejo 

 Ação de despejo 

 Acto inútil 

 Ato inútil 

 Nulidade de despacho  

 

I - A falta de fundamentação que determina a nulidade a que se refere a al. b) do n.º 1 do art. 615.º 

do CPC apenas se verifica quando é totalmente omitida a sustentação do julgado.  

II - A previsão da al. c) do n.º 2 do art. 644.º do CPC não contempla o recurso da decisão que não 

suspende a instância, pelo que, de acordo com regra geral do n.º 3 do mesmo preceito, é 

inadmissível a apelação interposta dessa decisão, tanto mais que o objectivo da lei (art. 15.º-Q 

da Lei n.º 6/2006) é evitar a proliferação de expedientes. 

III - Não é inútil a interposição do recurso da decisão mencionada em II, já que, a reconhecer-se a 

existência da causa prejudicial que motiva a pretendida suspensão da instância, caberia anular 

a sentença e os actos posteriores. 

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 1075/16.6YLPRT-A.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Távora Vítor (Relator)  

 António Joaquim Piçarra 

 Fernanda Isabel Pereira 

 

 Servidão de passagem 

 Comunicação 

 Via pública 

 Circulação automóvel 

 Prédio dominante 

 Casa de habitação 

 Prédio encravado 

 Prédio rústico 

 Peão 

 

I - Para efeitos de constituição de uma servidão legal de passagem com fundamento em 

encravamento relativo, nos termos previstos no art. 1550.º, n.º 2, do CC, a comunicação 

insuficiente deve ser aferida em função do leque de utilidades normais inerentes à afetação 

específica do prédio dominante, de modo a proporcionar ao seu proprietário um 

aproveitamento objetivo dessas utilidades, condizente com o destino económico da coisa e 

com a função social do respetivo direito de propriedade.  

II - Não relevam, para tal, as potencialidades de desfrute de raiz meramente subjetiva, nem as 

pretensões de particular incremento na valorização da coisa, nem tão pouco a simples 

satisfação de melhores níveis de comodidade do proprietário do prédio dominante.  

III - Todavia, em caso de servidão de passagem para habitações, não se poderá deixar de atender 

aos padrões de vida correntes no tipo de agregado populacional em referência nem às 

exigências de acessibilidade e desfrute de uma habitação em condições de salubridade, higiene 

e conforto humanamente condignas.  

IV - No caso, como o dos autos, de uma habitação situada num trato topográfico de características 

rurais, desprovida de garagem e sem dispor de espaço para a construir, que tem sido, ao longo 

dos anos, servida por uma passagem pedonal para a via pública, numa extensão de 28,80m de 

comprimento, não se mostra lícito concluir, sem mais, que essa comunicação seja insuficiente 

em termos de exigir a constituição de uma servidão de passagem com automóvel.  
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V - Nem para tal releva a eventual necessidade de acesso a serviços de ambulância ou de 

bombeiros, dada a sua natureza esporádica, que pode ser satisfeita, conforme as circunstâncias 

de cada caso, por via de medidas pontuais de passagem forçada momentânea, à semelhança 

dos casos previstos no art. 1349.º do CC. 

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 361/14.4TBVVD.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ampliação da matéria de facto 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Excesso de pronúncia  

 Nulidade de acórdão 

 Reforma da decisão 

 

I - Cumpre ao STJ assegurar-se que o acervo factual reunido pelas instâncias se contém no 

perímetro dos factos alegados pelas partes e os contempla de forma cabal e, bem assim, 

certificar-se da idoneidade da decisão factual para a adequada compreensão dos juízos 

probatórios formulados, tudo em ordem a alcançar a correcta solução jurídica do litígio. 

II - O poder de determinar a ampliação da matéria de facto serve o desígnio de garantir a 

completude e inteligibilidade do acervo factual, ao passo que o poder de determinar o 

suprimento de incongruências assegura a coerência dos juízos probatórios a ele subjacentes. 

III - A decisão da matéria de facto não deve conter a formulação de juízos sobre a existência de 

determinado meio de prova ou sobre circunstâncias que rodearam a sua pré-constituição, razão 

pela qual é admissível que o acórdão reclamado tenha interpretado a referência a um relatório 

de peritagem que ali se contém como sendo um juízo de prova sobre os factos nele 

enunciados. 

IV - Revelando-se os factos indiciários compreendidos no relatório de peritagem mencionado em 

III como decisivos para determinar a causa do não funcionamento do alarme – questão 

essencial que fora colocada na revista –, a ampliação da matéria de facto foi tida como 

necessária, razão pela qual é de considerar que, ao determiná-la, o STJ não incorreu em 

excesso de pronúncia ou em erro notório justificante da reforma do decidido.  

 

 12-10-2017 

 Incidente n.º 5585/12.6TBOER.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator)  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Absolvição do pedido 

 Condenação parcial 

 

Dado que a Relação, em acórdão tirado por unanimidade e sem recurso a fundamentação 

essencialmente diversa, apenas dissentiu da sentença perante si apelada no que toca à 

condenação dos recorrentes num dos pedidos formulados, verifica-se dupla conforme 

obstativa do recurso de revista no que toca à parte impugnada desse aresto. 
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 12-10-2017 

 Incidente n.º 377/13.8TVPRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator)  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico) 

 

 Livrança em branco 

 Sócio gerente 

 Preenchimento abusivo 

 Ónus de alegação 

 Avalista 

 Sociedade unipessoal 

 Qualidade de sócio 

 Sociedade comercial 

 Relações imediatas 

 Pacto de preenchimento 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 

I - Na subscrição de uma livrança emitida em branco quanto à data da emissão, ao montante e à 

data de vencimento, em que foi aposta uma assinatura no local destinado à subscritora, ali 

identificada pela respetiva firma social, mas sem menção expressa da qualidade do signatário, 

esta qualidade pode ainda assim, para os efeitos do preceituado no art. 260.º, n.º 4, do CSC, ser 

deduzida de factos que com toda a probabilidade a revelem, nos termos dos arts. 217.º e 236.º, 

n.º 1, do CC, mormente com base noutros elementos literais constantes do próprio título e, 

nomeadamente em sede das relações imediatas, noutros elementos de prova extracartulares.  

II - Assim, num caso em que a assinatura constante do local destinado à subscritora foi aposta nas 

sobreditas condições pelo único sócio e gerente da sociedade ali indicada como subscritora, o 

qual também apôs e assinou, no verso do mesmo título, a declaração de aval àquela 

subscritora, tendo ainda subscrito a respetiva autorização de preenchimento na qualidade de 

único sócio e gerente da referida sociedade e de seu avalista, é lícito concluir que tal assinatura 

foi aposta nessa qualidade.  

III - No âmbito de uma livrança emitida em branco, incumbe aos obrigados cartulares, no domínio 

das suas relações imediatas com o portador daquela, alegar e provar a violação do respetivo 

pacto de preenchimento, como decorre do disposto no art. 10.º, a contrario sensu, aplicável ex 

vi do art. 77.º ambos da LULL e do art. 378.º do CC.  

V - Para tal efeito, não releva, no entanto, a mera impugnação dos dizeres entretanto preenchidos 

naquela livrança.  

 

 12-10-2017 

 Revista n.º 1097/14.1TBFUN-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) *  

 Rosa Tching 

 Rosa Ribeiro Coelho 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Impugnação da matéria de facto 

 Apreciação da prova 

 Valor extraprocessual das provas 

 Caso julgado 

 

I - Na medida em que a decisão da Relação sobre o (não) reconhecimento à autora do direito à 

pretendida indemnização assentou na factualidade resultante da transposição dos factos tidos 
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por provados em duas anteriores acções, não pode ter-se por prejudicado o conhecimento 

explícito da questão, suscitada pela apelante, da violação dos princípios que regulam a prova, 

concretizada nessa transposição, porque, sem que tenha havido, em qualquer das instâncias, 

julgamento sobre a matéria de facto, não poderia uma putativa decisão implícita ser encarada 

como tendo sido fundamentada na eficácia extraprocessual das provas produzidas nos 

anteriores processos, ao abrigo do princípio consagrado no art. 421.º, n.º 1, do CPC. 

II - E também não é concebível uma decisão, também meramente implícita, fundamentada na 

autoridade do caso julgado, porque a mesma dependeria da, necessariamente explícita, análise 

crítica sobre cada um de tais fundamentos da decisão, de que emergisse a justificação da 

transposição dos que fossem reputados de antecedentes lógicos, indispensáveis à emissão da 

parte dispositiva dos anteriores julgados. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 1204/12.9TVLSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) * 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Sebastião Póvoas (vencido) 

 

 Custas 

 Prazo de prescrição 

 Início da prescrição 

 Trânsito em julgado 

 Condenação em custas 

 

Nos termos dos n.
os 

1 e 4 do art. 306.º do CC, o prazo de cinco anos de prescrição do crédito de 

custas (art. 37.º, n.º 1, do RCP) começa a correr: (i) «quando o direito de crédito puder ser 

exercido», ou seja, desde que, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, ao credor 

Estado «seja lícito promover a liquidação»; (ii) desde que sejam notificadas a conta com o 

apuramento do resultado líquido desse crédito, sem reclamação do devedor, ou a decisão sobre 

tal reclamação, passada em julgado. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 203/14.0T8PTG-E.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) * 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Cabral Tavares 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Obscuridade 

 Ambiguidade 

 Ampliação do pedido 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Responsabilidade contratual 

 Contrato de mútuo 

 Enriquecimento sem causa 

 Juros de mora 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 

I - Não se verifica a nulidade do acórdão da Relação, por omissão de pronúncia ou por alegada 

ambiguidade ou obscuridade, se este conheceu, expressa e fundamentadamente, da questão 

suscitada pelos recorrentes, refutando a ocorrência de idênticos vícios apontados à sentença. 

II - Não pode o STJ conhecer de matéria processual – como a apreciação da validade do pedido de 

ampliação do pedido inicial dos autores – relativamente à qual não seria admissível recurso de 
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revista, nos termos do art. 671.º, n.º 2, do CPC, tanto mais que a questão já se encontra 

decidida nos autos, tendo o tribunal de 1.ª instância admitido expressamente a referida 

ampliação e ulteriormente a proferir decisões de extinção da dívida e de desistência/sustação 

dos processos executivos, que não foram impugnadas em recurso, transitando em julgado. 

II - O pedido introduzido na réplica – enriquecimento sem causa, se o pedido principal não for 

julgado procedente por prescrição – é um desenvolvimento ou consequência do pedido inicial 

– pedido de indemnização por responsabilidade pré-contratual. 

III - Certo, porém, que o pedido de devolução dos montantes recebidos e que constituam 

enriquecimento sem causa não se fundamenta nos mesmos pressupostos da responsabilidade 

civil – a atribuição do direito a invocar o enriquecimento sem causa não resulta de danos 

produzidos na esfera jurídica do titular deste direito –, bem decidiu o tribunal recorrido ao 

conhecer apenas do pedido de apreciação do enriquecimento sem causa, condenando a ré no 

pagamento de determinada quantia a restituir, já que do outro pedido não podia conhecer por 

falta de alegação de factos sobre extinção da dívida subjacente aos contratos de mútuo. 

IV - Se os autores não peticionaram a condenação da ré no pagamento dos juros de mora sobre o 

valor do enriquecimento sem causa – a norma do art. 480.º do CC atribui um direito 

subjectivo, disponível e de carácter patrimonial –, o tribunal não pode condená-la nesses juros, 

sob pena de ocorrer uma condenação ultra petitum. Esta questão já está resolvida pelo AUJ 

deste STJ n.º 9/2015, de 14-05-2015: “Se o autor não formula na petição inicial, nem em 

ulterior ampliação, pedido de juros de mora, o tribunal não pode condenar o réu no pagamento 

desses juros”. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 745/11.0T2AVR.P2.S1 - 1.ª Secção 

 Maria de Fátima Gomes (Relatora)  

 Sebastião Póvoas 

 Garcia Calejo 

 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Dupla conforme 

 Arguição de nulidades 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de direito 

 Matéria de facto 

 Alteração dos factos 

 Decisão interlocutória 

 

I - A violação de norma processual pode ser objecto de recurso de revista, nos termos art. 674.º, n.º 

1, al. b), do CPC. 

II - Sendo o STJ um tribunal de revista que, fora dos casos previstos na lei (art. 674.º, n.º 3, do 

CPC), apenas conhece de matéria de direito (art. 46.º da LOSJ), não lhe cabe apreciar e 

censurar a forma como a Relação usou os seus poderes e entendeu responder às questões 

colocadas sobre a matéria factual (art. 662.º, n.
os 

1, 2 e 4, do CPC). 

III - A alteração da matéria de facto, a que procedeu a Relação, que não se projecte na 

fundamentação de direito, não implica que se deva considerar a não existência da dupla 

conforme. 

IV - O recurso de revista não é admissível se a decisão da 1.ª instância foi confirmada pela Relação, 

sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente (art. 671.º, n.º 3, do CPC), 

não se verificando a previsão dos arts. 671.º, n.º 2, als. a), e b) e 629.º, n.º 2, al. b), do CPC. 

V - Se a causa não admite recurso ordinário, as nulidades arguidas devem ser apreciadas pelo 

tribunal recorrido (cf. art. 674.º, n.º 1, al. c), do CPC). 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 3677/14.6T2SNT.L1.S1 - 1.ª Secção 
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 Garcia Calejo (Relator)  

 Helder Roque 

 Roque Nogueira 

 

 Alimentos devidos a menores 

 Exercício do poder paternal 

 Homologação 

 Recusa 

 

I - Os deveres de prestação de alimentos dos progenitores a filhos menores são sempre devidos, 

independentemente dos seus recursos económicos e do estado de carência dos filhos. 

II - A não fixação da pensão de alimentos iria pôr em causa interesses e direitos fundamentais dos 

menores. 

III - Nesta conformidade, não terá aplicação o disposto no n.º 1 do art. 2004.º do CC (que deverá 

ter uma interpretação actualista), devendo, por regra, fixar-se uma prestação de alimentos 

(embora mínima) a cargo de um ou ambos progenitores, mesmo que estejam desempregados 

ou se desconheça a sua capacidade económica. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 628/15.4T8AVR-B.P1.S2 - 1.ª Secção 

 Garcia Calejo (Relator) * 

 Helder Roque 

 Roque Nogueira (vencido) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Dupla conforme 

 Revista excepcional 

 Revista excecional 

 

Não se verificando a dupla conformidade decisória – razão que fundamentou a não admissão do 

recurso de revista excecional –, não é nulo o acórdão do STJ que conheceu do recurso 

interposto. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 531/15.8T8LRA.C1.S2 - 1.ª Secção 

 Helder Roque (Relator)  

 Roque Nogueira 

 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Bem imóvel 

 Resolução do negócio 

 Sinal 

 Restituição do sinal 

 Incumprimento definitivo 

 Perda de interesse do credor 

 Abuso do direito 

 

I - A resolução do contrato-promessa e consequente restituição do sinal em dobro pressupõe a 

verificação de um incumprimento definitivo (arts. 790.º e ss. do CC). 

II - Não ocorre incumprimento definitivo por parte dos promitentes-compradores, os autores, na 

marcação da escritura pública no prazo inicialmente acordado (90 dias a contar da celebração 

do contrato-promessa), se as partes convencionaram um novo prazo para a celebração da 
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escritura pública, com prestação de reforço de sinal proposto pelos promitentes-vendedores, os 

réus, no mesmo prazo. 

III - Ao fazerem cessar o contrato-promessa no decurso do novo prazo que os próprios sugeriram, 

comunicando aos autores a resolução, com efeitos imediatos, conforme cláusulas inicialmente 

acordadas no contrato, expressando a sua perda de interesse, com caráter definitivo, na 

manutenção do acordo, sem que se mostrasse verificado o incumprimento definitivo por parte 

dos autores, os réus atuaram ilicitamente. 

IV - A não celebração do contrato prometido é imputável aos promitentes-vendedores, (réus), que 

resolveram – ilicitamente – o contrato-promessa quando ainda decorria o prazo que os 

próprios concederam. 

V - Os tribunais devem lançar mão do instituto do abuso do direito, bem como dos princípios da 

boa fé e da lealdade negocial para obtemperar a situações em que alguém, a coberto da 

invocação de uma norma tuteladora dos seus direitos, ou do exercício da ação, o faz de uma 

maneira que – objetivamente – e atenta a especificidade do caso, conduz a um resultado que 

viola o sentimento de justiça, prevalecente na comunidade que, por isso, repudia tal 

procedimento, que apenas formalmente respeita o Direito, mas que, em concreto, o atraiçoa. 

VI - Sendo embora ilícita a resolução do contrato-promessa por parte dos réus, é abusivo o 

exercício pelos autores do direito a reclamar o sinal em dobro, se se conclui que, a essa data, já 

não tinham interesse em celebrar o contrato prometido no novo prazo convencionado, 

procurando o surgimento de um motivo para a não concretização do negócio e conseguir essa 

devolução em dobro, vindo a precipitada intervenção dos réus a proporcionar-lhe a invocação 

do disposto no n.º 2 do art. 442.º do CC. 

VII - Em face dessa atuação abusiva, conclui-se que os autores têm direito a receber somente a 

quantia entregue a título de sinal – em singelo –, acrescida dos juros de mora. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 164/14.6T8FAR.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator)  

 Cabral Tavares 

 Maria de Fátima Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Valor da causa 

 Sucumbência 

 

Não é admissível recurso de revista considerando que o valor da ação (€ 350, 37) é inferior ao valor 

da alçada da Relação (€ 30 000) e que a admissibilidade do recurso, pela via da al. d) do n.º 2 

do art. 629.º do CPC, não prescinde da verificação dos seus pressupostos gerais, como o valor 

da causa ou da sucumbência. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 66210/14.3YIPRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator)  

 Cabral Tavares 

 Maria de Fátima Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Abuso do direito 

 Seguradora 

 Contrato de seguro 

 Cessação 

 Prémio de seguro 

 Falta de pagamento 
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 Acidente de trabalho 

 

Não age em abuso do direito a seguradora que declara à autora/tomadora do seguro a cessação do 

contrato de seguro celebrado, por falta de pagamento do prémio, ainda que essa resolução 

tivesse sido declarada depois de lhe terem sido participados os dois acidentes de trabalho. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 2594/11.6TVLSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Roque Nogueira (Relator)  

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 

 

 Julgados de Paz 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Inadmissibilidade 

 

I - Perante a norma, de natureza especial, do art. 62.º, n.º 1, da Lei n.º 78/2001, de 13-07 (Lei de 

Organização, Competência e Funcionamento dos Julgados de Paz), as decisões proferidas 

pelos Julgados de Paz poderão ser objecto de recurso para o tribunal judicial em que esteja 

sediado esse Julgado e desde que o valor exceda metade do valor da alçada do tribunal de 1.ª 

instância. 

II - A norma do art. 63.º do mesmo diploma institui o CPC como direito subsidiário, dele 

excluindo, porém, os dispositivos contrários à Lei n.º 78/2001 e as normas antagónicas com os 

princípios gerais que enformam os processos dos Julgados de Paz, nomeadamente, os 

princípios de simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia 

processual (cf. art. 2.º, n.º 2, da Lei n.º 78/2001). 

III - É inadmissível o recurso para o STJ do acórdão da Relação proferido em processo de julgado 

de paz, porquanto (i) não está especialmente estabelecida na Lei n.º 78/2001 a possibilidade de 

outro grau de recurso; (ii) um novo recurso contraria os princípios gerais dos procedimentos 

dos Julgados de Paz, referidos em II; e (iii) a sua admissibilidade iria possibilitar um terceiro 

grau de recurso, não previsto no regime geral de recursos do sistema processual civil. 

 

 17-10-2017 

 Revista n.º 2360/16.2T8FVR.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Sebastião Póvoas (Relator)  

 Garcia Calejo 

 Cabral Tavares (vencido) 

 

 Alimentos devidos a menores 

 Fundo de Garantia de Alimentos 

 Prestação 

 Determinação do valor 

 Alteração 

 Incumprimento 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Uniformização de jurisprudência 

 

I - Alicerçando-se ambos os recursos de revista em ofensa a jurisprudência uniformizada do STJ, 

encontram arrimo nos arts. 671.º, n.º 2, al. a), e 629.º, n.º 2, al. c), do CPC, e são admissíveis, 

independentemente do valor da causa e da sucumbência. 

II - Os montantes das prestações alimentícias devidas pelos progenitores por cada um dos menores, 

devem ser fixadas individualizadamente, tendo em conta as respectivas necessidades com o 
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sustento, habitação, vestuário, instrução e educação (arts. 2003.º, n.
os

 1 e 2, e 2004.º, n.º 1, do 

CC). 

III - Sendo três os menores e tendo a sentença fixado, global e conjuntamente, os alimentos em € 

200,00 mensais, sem nenhuma diferenciação quanto às necessidades deles, a pensão alimentar 

de cada um corresponderá a um terço dessa quantia, ou seja, € 66,67 mensais. 

IV - Será este (e não o global) o valor e tecto a atender na determinação da prestação subsidiária a 

suportar pelo FGADM. 

V - A sua elevação, no seio do incidente de incumprimento, na medida em que não deixa de 

envolver um montante superior ao da prestação de alimentos a que está vinculado o devedor 

originário (€ 100,00 versus € 66,67), contraria a jurisprudência uniformizada pelo AUJ n.º 

5/2015, de 19-03-2015 (processo n.º 252/08.8 TBSRP-A-A.E1.S1). 

VI - A elevação da prestação terá de passar previamente pela sua alteração, no âmbito do 

procedimento previsto nos arts. 42.º e ss. do RGPTC (Regime Geral do Processo Tutelar 

Civil), e só depois imposta ao FGADM. 

VII - Nada autoriza saltar essa etapa e, no próprio incidente de incumprimento, proceder à elevação 

da prestação e, de imediato, impô-la ao FGADM. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 290/13.9TMSTB-A.E1.S1 - 7.ª Secção 

 António Joaquim Piçarra (Relator) * 

 Fernanda Isabel Pereira 

 Olindo Geraldes 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão interlocutória 

 Oposição de julgados 

 Litigância de má fé 

 Inventário 

 Conferência de interessados 

 

I - A revista só é, em princípio, admissível relativamente às decisões de mérito ou às que, tendo 

natureza adjectiva, sejam qualificáveis como decisões finais que ponham termo ao processo 

(art. 671.º, n.º 1, do CPC). 

II - Relativamente às decisões interlocutórias, de natureza processual, a revista só será possível 

quando na sua base estiver a invocação de um conflito jurisprudencial: ou com acórdão 

proferido pelo STJ (art. 671.º, n.º 2, do CPC) ou, nos termos gerais, quando exista uma 

efectiva contradição ao nível da jurisprudência das Relações (art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC). 

III - Não se mostrando preenchidos os requisitos de recorribilidade para o STJ referidos em II, não 

é admissível revista de uma decisão interlocutória, de natureza adjectiva, referente à validade e 

conformidade aos parâmetros legais de intervenções procedimentais na conferência de 

interessados de inventário processado em juízo. 

IV - Pelas mesmas razões, também não cabe revista da decisão interlocutória da Relação que julgou 

improcedente o pedido de litigância de má fé; só assim não seria se a Relação tivesse proferido 

decisão condenatória uma vez que, nessa situação, teria de assegurar-se à parte vencida um 

duplo grau de jurisdição por imperativo do estabelecido no art. 542.º, n.º 3, do CPC. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 11262/79.0TVLSB-L.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Fernanda Isabel Pereira (Relatora) 

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado 

 

 Recurso de revisão 
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 Fundamentos 

 Enumeração taxativa 

 Documento novo 

 Documento autêntico 

 Caso julgado 

 Direito de propriedade 

 Animus possidendi 

 Presunções legais 

 

I - Por princípio, a segurança jurídica exige que, formado o caso julgado, não se permita nova 

discussão do litígio; situações existem, contudo, em que a necessidade de segurança ou de 

certeza e as exigências da justiça conflituam de tal forma que o princípio da intangibilidade do 

caso julgado tem de ceder. 

II - O meio processual adequado para esse efeito é o recurso extraordinário de revisão, o qual se 

comporta estruturalmente como uma acção destinada a fazer ressurgir a instância que o caso 

julgado extinguiu (fase rescindente) e a reabrir a instância anterior (fase rescisória). 

III - Tendo a sentença proferida em 1.ª instância sido impugnada e tendo a Relação proferido 

acórdão confirmatório da mesma, apreciando definitivamente a questão de facto e de direito 

controvertida, é à Relação que cabe conhecer do recurso extraordinário de revisão por ter 

proferido a decisão a rever (art. 697.º, n.º 1, do CPC). 

IV - São taxativas as situações previstas no art. 696.º do CPC que podem fundamentar o recurso de 

revisão. 

V - O documento a que alude a al. c) do art. 696.º do CPC, para fundamentar a revisão, tem que 

revestir dois requisitos cumulativos: (i) a novidade (que significa que o documento não foi 

apresentado no processo onde se proferiu a decisão em causa, seja porque ainda não existia, 

seja porque, existindo, a parte não pôde dele socorrer-se); e (ii) a suficiência (que implica que 

o documento constitua um meio de prova susceptível de, por si só, demonstrar ou infirmar 

facto ou factos relevantes por forma a conduzir a decisão mais favorável ao recorrente). 

VI - Uma “Declaração” emitida por uma Junta de Freguesia, assinada pelo respectivo Presidente e 

autenticada com selo branco, da qual apenas resulta que a passagem nela referida “não é de 

trânsito público, mas apenas privado” – não obstante ser um documento autêntico com o 

alcance probatório que deriva do art. 371.º do CC – não é, por si só, um documento idóneo 

para que se possa ter como provada a facticidade susceptível de demonstrar a existência do 

animus possessório, cuja falta conduziu à improcedência da acção na qual foi proferida a 

decisão a rever e na qual os recorrentes pediam que fosse declarada que uma parcela de 

terreno lhes pertencia e fazia parte integrante de um prédio de que são proprietários. 

VII - Não cabe no âmbito da decisão proferida na fase rescindente do recurso sindicar a decisão 

revidenda, nomeadamente o bom ou mau uso de presunção legal, mas apenas averiguar se o 

documento apresentado, além da novidade, é suficiente para conduzir à alteração da decisão 

objecto do recurso de revisão em sentido favorável aos recorrentes. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 181/09.8TBAVV-A.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Fernanda Isabel Pereira (Relatora) 

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado 

 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Cumulação de pedidos 

 Articulado superveniente 

 Confissão 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 
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I - Procedendo as instâncias a duas apreciações sucessivas da questão de direito, haverá dupla 

conforme obstativa da interposição do recurso de revista regra, a não ser que tenha sido 

lavrado voto de vencido no acórdão da Relação ou que este tenha utilizado uma 

fundamentação essencialmente diferente para confirmar o decidido na 1.ª instância (art. 671.º, 

n.º 3, do CPC). 

II - De acordo com a jurisprudência maioritária do STJ, sendo vários os pedidos formulados e os 

correspondentes segmentos decisórios, a admissibilidade do recurso de revista dita “normal” 

deve fazer-se mediante o confronto de cada um deles, devendo circunscrever-se ao segmento 

ou segmentos que revelem uma dissensão entre o resultado declarado pela 1.ª instância e pela 

Relação ou relativamente aos quais exista algum voto de vencido. 

III - A fundamentação essencialmente diferente pressupõe que, nas duas decisões, haja sido 

percorrido um caminho diverso para chegar à mesma decisão final, e que a divergência, para 

além de respeitar ao cerne da questão ou questões jurídicas concretamente apreciadas, seja 

substancial. 

IV - Sem embargo de o autor dever expor na petição inicial os factos essenciais que constituem a 

causa de pedir e as razões de direito que servem de fundamento à acção (art. 552.º, n.º 1, al. a), 

do CPC), a instância pode modificar-se mediante a apresentação de articulado superveniente, 

desde que verificados os respectivos pressupostos (art. 588.º do CPC). 

V - Admitido o articulado superveniente e notificada a parte contrária, fica esta sujeita ao ónus de 

impugnação, sob pena de os factos alegados se considerarem confessados, salvo se caírem 

nalguma das excepções previstas na lei, como sejam a de os mesmos estarem em oposição 

com a defesa considerada no seu conjunto ou a de estarem em causa factos que só podem 

provar-se por documento escrito (arts. 568.º, als. c) e d), e 574.º do CPC). 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 36/13.1TBMSF.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Fernanda Isabel Pereira (Relatora) 

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado 

 

 Reforma da decisão 

 Lapso manifesto 

 Meios de prova 

 Prova plena 

 

I - Não estando em causa a decisão sobre custas e multa e não admitindo o acórdão em causa 

recurso, o pedido de reforma só pode ter por fundamento um dos vícios previstos no art. 616.º 

do CPC – erro na determinação da norma jurídica aplicável e na qualificação jurídica dos 

factos e desconsideração de meios de prova plena só por si determinativos de decisão diversa 

– mas, em qualquer dos casos, apenas os que resultem de lapso manifesto do juiz. 

II - O lapso é manifesto quando é óbvio e patente, evidenciando-se por si mesmo no contexto do 

discurso. 

 

 19-10-2017 

 Incidente n.º 5476/09.8TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Bento (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes da Relação 
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 Erro na apreciação das provas 

 Revista excepcional 

 Revista excecional 

 Formação de apreciação preliminar 

 

I - Em sede de revista interposta de acórdão da Relação confirmativo da decisão da 1.ª instância, 

sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, quando seja invocada a 

violação de disposições processuais no exercício dos poderes de reapreciação da decisão de 

facto pela Relação, este fundamento não concorre para a formação da dupla conforme prevista 

no n.º 3 do art. 671.º do CPC, na medida em que tal violação é imputada apenas à Relação, não 

ocorrendo, nessa parte, coincidência com a decisão da 1.ª instância. 

II - Negada a revista no respeitante à alegada violação de disposições processuais, e ocorrendo 

dupla conforme no plano da decisão de direito, há que determinar a remessa do processo à 

formação a que se refere o n.º 3 do art. 672.º do CPC, para efeitos de verificação dos 

invocados pressupostos de revista excepcional. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 493/13.6TBCBT.G1.S2 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) * 

 Sousa Lameira 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Procedimento especial de despejo 

 Contrato de arrendamento 

 Oposição à renovação 

 Requisitos 

 Declaração receptícia 

 Declaração recetícia 

 Eficácia 

 Forma escrita 

 Aviso de recepção 

 Aviso de receção 

 Sociedade comercial 

 Vinculação de pessoa colectiva 

 Vinculação de pessoa coletiva 

 

I - A declaração do senhorio de oposição à renovação do contrato de arrendamento tem carácter 

receptício (art. 1097.º, n.º 1, do CC). 

II - A Lei n.º 6/2006, de 27-02 (NRAU) prevê um regime complexo e especial para a eficácia dessa 

declaração de oposição que prevalece sobre a recepção ou conhecimento a que o regime geral 

do n.º 1 do art. 224.º do CC dá relevância: exige-se que seja feita por escrito assinado pelo 

declarante (senhorio), remetido ao destinatário (inquilino), por carta registada com aviso de 

recepção, (i) para o local arrendado, desde que o aviso de recepção seja assinado pelo 

inquilino; ou (ii) tendo havido convenção de domicílio, para esse local. 

III - Não tendo existido convenção de domicílio e tendo o aviso de recepção sido assinado por 

pessoa diferente do destinatário, a oposição só é eficaz se a carta for completada com uma 

nova carta, enviada igualmente com aviso de recepção e dentro do prazo previsto no n.º 3 do 

art. 10.º do NRAU, sob pena de o senhorio não poder lançar mão do procedimento especial de 

despejo (arts. 10.º, n.º 2, al. b), e 15.º, n.º 2, al. c), do NRAU). 

IV - Trata-se de regime legal que já vem da versão inicial da Lei n.º 6/2006 e que a Lei n.º 31/2012, 

de 14-08, manteve, sendo determinado por razões de equilíbrio entre a protecção do 

arrendatário – pois aumenta as probabilidades de a oposição chegar efectivamente ao seu 

conhecimento – e a simplificação do regime da cessação do contrato – pois acelera essa 

efectivação. 
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V - A declaração do senhorio de oposição à renovação do contrato de arrendamento enviada para o 

local arrendado, sede da sociedade inquilina, com aviso de recepção, que foi assinado por 

pessoa diferente dos gerentes da sociedade, sem que tenha sido enviada nova carta nos termos 

do art. 10.º, n.
os

 2 e 3, do NRAU, não é eficaz. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 83/16.1YLPRT.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) 

 Salazar Casanova 

 Távora Victor 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Dano biológico 

 Danos futuros 

 Incapacidade permanente parcial 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Danos patrimoniais 

 Danos não patrimoniais 

 

I - O cálculo da indemnização do dano futuro, nomeadamente por défice funcional permanente, 

podendo embora aproveitar a aplicação de fórmulas matemáticas, é determinado pelo critério 

da equidade. 

II - A indemnização deve corresponder à obtenção de um rendimento a prolongar durante o tempo 

de vida expetável, considerando especialmente a retribuição auferida e a que, razoavelmente, é 

possível prever, o grau e a repercussão da incapacidade, a aplicação financeira média e ainda a 

antecipação da disponibilidade de todo o capital. 

III - A indemnização do dano futuro destina-se a compensar, exclusivamente, o défice funcional 

permanente, não incluindo o dano de natureza não patrimonial. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 2222/12.2TBVCT.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) * 

 Maria do Rosário Morgado 

 Sousa Lameira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Alegações de recurso 

 Conclusões 

 Despacho de aperfeiçoamento 

 Conhecimento 

 Objecto do recurso 

 Objeto do recurso 

 

I - O acórdão proferido em conferência, no seguimento de reclamação contra um despacho do 

relator, não é nulo por falta de fundamentação se assume como suas as considerações que 

deste constam, secundando-as e dizendo que as mesmas correspondem a um claro sentido da 

exigência legal. 

II - Vem, desde há muito, sendo cimentado na jurisprudência deste STJ o entendimento segundo o 

qual só em casos extremos a deficiente reformulação das conclusões, após convite dirigido 

pelo relator à parte, deve dar lugar ao não conhecimento do recurso. 
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III - Introduzindo o recorrente, após convite formulado para o efeito, uma significativa redução do 

número e conteúdo das conclusões, e sendo facilmente apreensível, embora ainda longe da 

perfeição, a linha de raciocínio seguida, não há motivo para deixar de conhecer o recurso. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 1577/14.9T8STR.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Ribeiro Coelho (Relatora) * 

 João Bernardo 

 Oliveira Vasconcelos 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Alegações de recurso 

 Conclusões 

 Despacho de aperfeiçoamento 

 Impugnação da matéria de facto 

 Recurso de apelação 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

I - Ao art. 639.º do CPC subjaz a distinção entre: 

- alegações não acompanhadas de conclusões onde seja feita uma síntese dos fundamentos 

invocados na motivação, o que dá lugar à imediata rejeição do recurso; 

- alegações onde são formuladas conclusões, mas afetadas de deficiência, obscuridade ou 

complexidade ou nas quais faltem as especificações exigidas, o que dá lugar à formulação de 

convite à parte no sentido de as completar, esclarecer ou sintetizar antes de se decidir não 

conhecer do recurso na parte afetada. 

II - Não se mencionando no art. 640.º do CPC a formulação de convite semelhante ao recorrente 

quando este não dê satisfação às exigências de especificação que nele se estabelecem, antes se 

cominando aí, em duas passagens diferentes, a sanção da rejeição do recurso para esse não 

cumprimento, tal aponta no sentido de que esse convite não tem lugar no caso de insatisfação 

das regras a observar pelo recorrente que impugne a decisão proferida sobre a matéria de 

facto. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 11522/14.6T2SNT.L1.S2 - 2.ª Secção 

 Rosa Ribeiro Coelho (Relatora) * 

 João Bernardo 

 Oliveira Vasconcelos 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Oposição à execução 

 Livrança em branco 

 Avalista 

 Pacto de preenchimento 

 Abuso do direito 

 Preenchimento abusivo 

 Acção executiva 

 Ação executiva 

 Título de crédito 

 Nulidade 

 Nulidade por falta de forma legal 

 Boa fé 

 Princípio da confiança 
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I - A LULL admite e reconhece a figura da livrança incompleta ou em branco, a qual, preenchida 

antes do vencimento, passa a produzir todos os efeitos próprios da livrança – arts. 75.º e 10.º, 

este último aplicável às livranças, por força do art. 77.º. 

II - A obrigação do avalista, como obrigado cambiário, é autónoma e independente da obrigação do 

avalizado, mantendo-se mesmo que seja nula a obrigação garantida, salvo se a nulidade desta 

provier de um vício de forma, mas, formalmente, é equiparada à obrigação do avalizado, na 

medida em que, pelo disposto no art. 32.º da LULL, o avalista é considerado responsável da 

mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. 

III - Ao dar o aval ao subscritor em livrança em branco, fica o avalista sujeito ao direito potestativo 

do portador de preencher o título nos termos constantes do contrato de preenchimento, 

assumindo mesmo o risco de esse contrato não ser respeitado e de ter de responder pela 

obrigação constante do título. 

IV - O abuso de direito na sua vertente de “venire contra factum proprium”, pressupõe que aquele 

em quem se confiou viole, com a sua conduta, os princípios da boa fé e da confiança em que 

aquele que se sente lesado assentou a sua expectativa relativamente ao comportamento alheio. 

V - O simples decurso do tempo, sem que tenha sido exigido o pagamento da dívida por parte do 

credor, não é suscetível de, sem mais, criar no devedor a confiança de que não lhe vai mais ser 

exigido o cumprimento da obrigação que sobre ele impende. 

VI - O preenchimento de uma livrança, entregue em branco ao credor quanto ao montante e data de 

vencimento, decorridos mais de doze anos sobre a data da constituição da obrigação e mais de 

sete anos sobre a declaração de insolvência da sociedade subscritora da livrança, e a 

instauração da ação executiva contra a avalista desta sociedade, só por si, não consubstanciam 

fundamento bastante para o reconhecimento do abuso de direito previsto no art. 334.º do CC, 

na modalidade de "venire contra factum proprium". 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 1468/11.5TBALQ-B.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) * 

 Rosa Ribeiro Coelho 

 João Bernardo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Objecto 

 Objeto 

 Saneador-sentença 

 Ónus de alegação 

 Matéria de facto 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - O ónus a cargo do recorrente que impugna a decisão relativa à matéria de facto a que alude o art. 

640.º do CPC não tem em vista as impugnações das decisões proferidas nos designados 

saneadores sentenças quanto à inclusão de determinados factos enquanto factos provados ou 

enquanto factos controvertidos. 

II - Constatando-se, no entanto, que o facto em causa reproduz o teor de uma cláusula de um 

contrato, teor esse que a parte não questiona, nunca se justificaria a baixa do processo ao 

tribunal da Relação para o juiz se pronunciar sobre se tal facto deve ou não manter-se no 

elenco dos factos provados. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 3525/13.4TJVNF.G1.S2 - 7.ª Secção 

 Salazar Casanova (Relator) * 

 Távora Victor 

 António Joaquim Piçarra 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 
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 Garantia bancária 

 Cláusula on first demand 

 Abuso do direito 

 Enriquecimento sem causa 

 Processo especial de revitalização 

 Plano de insolvência 

 Reclamação de créditos 

 Contrato de empreitada 

 Garantia autónoma 

 

I - O abuso do direito é um instituto de ultima ratio, para situações de clamorosa injustiça: não 

basta, para que se verifique, que o titular do direito exceda os limites impostos pela boa fé, 

pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito, antes sendo necessário 

que esses limites sejam manifestamente excedidos, i.e., que ofendam de forma clamorosa a 

consciência ética e jurídica da generalidade dos cidadãos (art. 334.º do CC). 

II - Não constitui abuso de direito a conduta do beneficiário de garantias autónomas, no valor total 

de € 853 664,90, válidas até à recepção definitiva de uma empreitada a realizar por uma 

sociedade, que, depois de ter reclamado, no âmbito do PER desta última, um crédito de € 112 

816 (ressalvando, desde logo, que essa quantia constituía “uma mera previsão do custo das 

reparações a efectuar”), propõe acção declarativa contra o garante com vista a accionar as 

garantias que lhe foram prestadas naquele montante total. 

III - O instituto do enriquecimento sem causa depende da verificação dos seguintes requisitos: (i) a 

existência de um enriquecimento; (ii) que esse enriquecimento não tenha causa que o 

justifique; (iii) que seja obtido à custa do empobrecimento de quem pede a restituição; e (iv) 

que a lei não faculte ao empobrecido outro meio de ser indemnizado ou restituído (art. 473.º 

do CC); cabendo a quem o invoca o ónus de alegar e demonstrar estes requisitos, 

nomeadamente o nexo causal entre o enriquecimento do demandado e o seu empobrecimento. 

IV - Estando provada a causa para a transferência patrimonial (pagamento de determinada quantia 

com base nas garantias prestadas), não há enriquecimento sem causa. 

V - As garantias bancárias on first demand prestadas por terceiros a favor de um credor do devedor 

sujeito a PER mantêm-se válidas e incólumes com a aprovação do plano de insolvência (art. 

217.º, n.º 4, do CIRE). 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 11403/15.6T8PRT.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Sousa Lameira (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Salazar Casanova 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revisão 

 Enumeração taxativa 

 Trânsito em julgado 

 Irregularidade processual 

 Juiz natural 

 

I - A matéria do recurso de revisão vem regulada nos arts. 696.º e ss. do CPC, enumerando-se no 

primeiro normativo citado os casos taxativos em que é possível rever uma sentença transitada 

em julgado. 

II - O requerimento de interposição do recurso de revisão é autuado por apenso, pelo que, ao ter 

entendido o contrário, praticou o tribunal recorrido uma irregularidade que se impunha que 

tivesse sido suprida (através da remessa do processo para o Colectivo que proferiu a decisão a 

rever), por a mesma contender directamente com o princípio do juiz natural (arts. 698.º, n.º 1, 

e 205.º, n.º 1, do CPC). 
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III - O recurso de revisão compreende duas fases: a rescindente e a rescisória. Na primeira, o 

tribunal aquilata e decide se o processo deverá ou não ter seguimento: em caso negativo, julga 

o recurso improcedente; e em caso afirmativo, revoga o decidido, passando à fase rescisória, 

tendente à prolação de nova decisão com aproveitamento de tudo o que foi praticado 

adicionado da existência do documento apresentado com o recurso de revisão ao abrigo do 

disposto no art. 696.º, n.º 1, al. c), do CPC. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 850/14.0YRLSB.S2 - 7.ª Secção 

 Távora Victor (Relator) 

 António Joaquim Piçarra 

 Fernanda Isabel Pereira 

 

 Cláusula contratual geral 

 Nulidade 

 Uniformização de jurisprudência 

 Conta bancária 

 Compensação 

 Boa fé 

 Matéria de facto 

 Factos conclusivos 

 

I - A natureza factual ou meramente jurídica (conclusiva ou valorativa) de determinado enunciado 

linguístico não deve ser aferida numa simples base dogmática ou categorial, mas em função 

das estratégias comunicacionais reveladas pelo contexto alegatório ou probatório em que esse 

enunciado é produzido, discutido e ajuizado. 

II - Perante a alegação do autor, impugnada pelo réu, de que a expressão “conta do Cliente” 

inserida numa cláusula contratual geral não especifica a conta bancária do aderente onde terá 

lugar o débito – permitindo assim que o predisponente debite e proceda a compensação em 

contas coletivas de que aquele aderente seja contitular –, tendo as instâncias dado como 

provada tal alegação, este juízo probatório reveste natureza factual, devendo ser acatado pelo 

tribunal de revista nos termos do art. 682.º, n.
os

 1 e 2, do CPC. 

III - São nulas as cláusulas contratuais gerais que autorizem o predisponente a compensar o seu 

crédito sobre o saldo de conta coletiva solidária de que o aderente seja ou venha a ser 

contitular, por violação do princípio da boa-fé objetiva, em relação aos demais contitulares 

não aderentes, nos termos e para os efeitos do art. 15.º da LCCG, conforme a jurisprudência 

uniformizada pelo AUJ do STJ n.º 2/2016, de 13-11-2015, publicado no DR, 1.ª Série, de 07-

01-2016. 

IV - Uma vez adotada aquela jurisprudência, com a função uniformizadora que lhe é atribuída, em 

termos de acatamento pelos tribunais judiciais, deve ela ser seguida “enquanto se mantiverem 

as circunstâncias em que se baseou”. 

V - Considerando que o caso em apreço se inscreve no âmbito da factualidade e do quadro 

normativo tido em conta no indicado AUJ, não se mostra oportuno nem curial, sem mais, 

questionar novamente o ali fixado. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 1077/14.7TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) * 

 Maria da Graça Trigo 

 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de mandato 

 Procuração 

 Mandatário judicial 
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 Responsabilidade extracontratual 

 Prazo de prescrição 

 Crime 

 Facto controvertido 

 Excepção peremptória 

 Exceção perentória 

 Mandato sem representação 

 Legitimidade passiva 

 

I - A celebração do contrato de mandato não está, em regra, sujeita a forma escrita com o que não 

se deve confundir a outorga de procuração a conferir poderes de representação ao mandatário, 

a qual revestirá a forma exigida para o negócio que o procurador deva realizar (art. 262.º, n.º 2, 

do CC). 

II - No âmbito do mandato judicial, o art. 43.º do CPC exige a adoção das formas ali previstas para 

conferir ao mandatário forense os poderes de representação necessários à intervenção no 

processo, o que não significa que não possa ser celebrado contrato de mandato forense 

consensual, nomeadamente sem representação, fora desse âmbito específico de intervenção. 

III - No caso em que o autor impute ao réu, na qualidade de advogado, a responsabilidade por 

omissão ocorrida no âmbito de uma relação de mandato, tem-se por assegurada a legitimidade 

passiva, nos termos do art. 30.º, n.º 3, do CPC, sem que para tal efeito seja necessária a prova 

da outorga de procuração forense. 

IV - No âmbito de uma ação emergente de responsabilidade civil delitual com fundamento na 

alegação de factos suscetíveis de constituir crime para o qual a lei estabeleça prazo de 

prescrição superior a três anos, é esse prazo mais longo o aplicável ao direito invocado, nos 

termos do art. 498.º, n.º 3, do CC. 

V - Tal alargamento de prazo é extensível aos co-responsáveis meramente civis, sejam eles ou não 

agentes do crime. 

VI - Quando se encontre controvertida a matéria de facto tendente a demonstrar a ocorrência de 

infração criminal para efeitos de prescrição, deve ser relegado para final o conhecimento da 

exceção de prescrição, nos termos do art. 595.º, n.º 1, al. b), do CPC. 

 

 19-10-2017 

 Revista n.º 3236/14.9T8BRG.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) * 

 Maria da Graça Trigo 

 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de apelação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 

I - O não cumprimento das regras formais enunciadas no art. 640.º do CPC preclude a possibilidade 

de o tribunal da Relação se debruçar sobre a matéria de facto, impondo-se a rejeição do 

recurso nessa parte. 

II - A jurisprudência do STJ tem proclamado que o ónus de alegação enunciado naquele artigo deve 

ser interpretado em termos funcionalmente adequados, não sendo justificada a imediata 

rejeição do recurso em todas as situações em que se verifique o seu deficiente cumprimento, 

importando distinguir entre o que, naquele ónus, é fundamental e o que é instrumental para 

alcançar o equilíbrio entre as garantias das partes e a celeridade do processo. 

III - Não cumpre o referido ónus, o recorrente que, nas conclusões delimitadoras do objecto do 

recurso, não identificou os concretos pontos de facto impugnados e as propostas de decisão 

alternativa. 

 

 24-10-2017 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 
Secções Cíveis 

 

54 
Outubro de 2017 

 Revista n.º 3629/13.3TBOER.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator)  

 Pedro Lima Gonçalves 

 Cabral Tavares 

 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Casa de morada de família 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

Não é admissível o recurso de revista que sindica os critérios de conveniência ou de oportunidade 

em que a decisão recorrida, de atribuição da casa de morada de família, se fundou – art. 988.º, 

n.º 2, do CPC. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 133/15.9T8RDD-A.E1.S2 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator)  

 Pedro Lima Gonçalves 

 Cabral Tavares 

 

 União de facto 

 Dissolução 

 Partilha de bens comuns 

 Enriquecimento sem causa 

 

I - A união de facto constitui-se quando duas pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo se 

juntam e passam a viver em comunhão de leito, mesa e habitação, como se de marido e mulher 

se tratassem, sendo as suas condições de eficácia, para além dessa comunhão de vida, que tal 

comunhão se mantenha há, pelo menos, dois anos e que não haja entre os seus membros 

qualquer impedimento dirimente ao seu casamento, se o quiserem vir a celebrar. 

II - Quer as relações pessoais, quer as relações patrimoniais, na união de facto não estão sujeitas ao 

regime específico que o casamento prevê quanto a esta matéria, sendo os seus efeitos a esses 

níveis diversos dos que provêm do casamento, ficando os patrimoniais sujeitos ao regime 

geral, sem prejuízo, contudo, do que as partes possam convencionar entre si (v.g., aquisição de 

bens em conjunto, abertura conjunta de contas bancárias e sua movimentação).  

III - As regras substantivas que regulam as relações entre os cônjuges, bem como entre estes e 

terceiros, são regras especiais que não compreendem aplicação analógica. 

IV - Não decorrendo da união de facto quaisquer obrigações decorrentes de um dever de assistência 

entre o casal assim formado, há que entender que tudo o que possa ser prestado por ambos, 

mesmo a nível de trabalho doméstico terá de ser entendido como uma obrigação natural, de 

coercitividade e repetição impossíveis, atenta a natureza da relação instituída, e, no que tange 

aos filhos, o trabalho de assistência sempre se imporia por via das responsabilidades parentais 

que sobre os seus membros impendiam. 

V - A dissolução da união de facto poderá implicar uma eventual divisão e partilha das 

contribuições de cada um dos parceiros na construção de um património em comum, podendo-

se questionar a que título seriam as mesmas exigíveis, se através do instituto do 

enriquecimento sem causa, nos termos do art. 473.º, n.º 1, do CC, na medida em este instituto 

pressupõe a inexistência de causa justificativa para o enriquecimento, ou se a qualquer outro 

título, v.g., a própria união de facto como fonte autónoma desse ressarcimento. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 3712/15.0T8GDM.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 Júlio Gomes 
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 Insolvência 

 Valor da causa 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

Não é admissível recurso de revista em processo de insolvência com o valor de € 30 000 – arts. 

14.º, n.º 1, e 17.º, n.º 1, ambos do CIRE, e 629.º, n.º 1, do CPC. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 1211/16.2T8ACB.C1.S2 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 Júlio Gomes 

 

 Revista excepcional 

 Revista excecional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Rejeição de recurso 

 Caso julgado formal 

 Ampliação da matéria de facto 

 Causa de pedir 

 

I - A decisão da Formação de apreciação preliminar que rejeita o recurso de revista excepcional 

com fundamento na não verificação da dupla conformidade de decisões das instâncias e que 

determina a remessa dos autos à distribuição como revista normal, faz caso julgado formal 

relativamente àquele fundamento/questão processual – art. 620.º, n.º 1, do CPC. 

II - Não merece censura a decisão da Relação de não ampliar a matéria de facto a entregas de 

dinheiro, tituladas por três letras, feitas pela autora à ré, com a obrigação de o restituir, se a 

causa de pedir alegada na petição inicial, empréstimos de dinheiro não titulados por letras, 

resultaram não provados.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 7554/10.1TBBRG.G1.S2 - 1.ª Secção 

 Cabral Tavares (Relator)  

 Maria de Fátima Gomes 

 Sebastião Póvoas 

 

 Acidente de viação 

 Responsabilidade extracontratual 

 Danos patrimoniais 

 Dano biológico 

 Danos não patrimoniais  

 

Mostram-se adequados os valores de € 130 000 e de € 65 000, fixados com recurso à equidade, 

para indemnizar o dano biológico/dano patrimonial futuro e os danos não patrimoniais 

sofridos pela autora em consequência de acidente de viação, na consideração do seguinte 

quadro provado: (i) a autora tinha 21 anos, cursava Engenharia Biotecnológica e não auferia 

salário; (ii) por força do acidente em que interveio como passageira, ficou com um défice 

funcional permanente de 39 pontos, compatível com o exercício da actividade escolar; (iv) 

esteve sujeita a intervenções cirúrgicas, tratamentos dolorosos, internamento hospitalar e a 

medicamentação que se prolongaram por 7 anos; (v) no futuro, vai ter necessidade de 

continuar a frequentar consultas de especialidades dentária e de estomatologia; (vi) antes do 

acidente, era saudável e esbelta; (vii) depois do acidente, padeceu de sofrimentos psicológico, 
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abalo moral, depressão, mágoa, desgosto, desânimo e trauma em virtude da diminuição 

funcional.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 262/13.3T2AVR.S1 - 6.ª Secção 

 Fonseca Ramos (Relator) 

 Ana Paula Boularot  

 Pinto de Almeida 

 

 Extensão do caso julgado 

 Causa de pedir 

 Direito real 

 Renovação da instância 

 

I - O alcance ou extensão objetiva do caso julgado, definido pela expressão “nos precisos limites e 

termos em que julga”, afere-se pelas regras substantivas relativas à natureza da situação que 

ele define, à luz dos factos jurídicos invocados pelas partes e do pedido ou pedidos formulados 

na ação, compreendendo todas as questões solucionadas na sentença e conexas com o direito a 

que se refere a pretensão do autor. 

II - A ação real posterior será diferente sempre que seja diferente o facto constitutivo invocado, 

enquanto acontecimento concreto, e, assim, o que interessa na conceituação da causa de pedir, 

para o efeito do caso julgado, é, sobretudo, a alteração do núcleo fáctico essencial ou dos 

factos essenciais que se tenham alegado na ação anterior. 

III - Os novos fundamentos ou razões de facto invocados pelo autor que constituem pontos de facto 

com função instrumental, relativamente ao facto principal e decisivo que é o facto jurídico da 

causa de pedir, tendem a demonstrar a realidade desta, fazendo ainda parte da sua identidade, 

que afasta a diversidade da ação, subsistindo a exceção do caso julgado. 

IV - Não é, processualmente, possível, ao tribunal renovar, oficiosamente, a instância, na imediata 

sequência de uma decisão de «absolvição da instância», apenas com base na entrada em vigor 

de um novo quadro legal, embora anterior à prolação da decisão de que se recorre, exigindo-se 

antes, para o efeito, a propositura de uma nova ação. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 30/14.5TBVFC.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Helder Roque (Relator) * 

 Roque Nogueira  

 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Caso julgado material 

 Partes comuns 

 Causa de pedir 

 Pedido 

 

A sentença, transitada em julgado, que julgou procedente a acção, intentada por A contra B e C (pai 

de B), na qual se invocou como causa de pedir, a existência de património comum entre A e B 

decorrente da vivência entre ambos em união de facto, e se formulou o pedido de condenação 

de B no pagamento de metade do valor desse mesmo património e de C no pagamento de 

metade das obras por eles custeadas no seu imóvel, faz caso julgado material na acção 

posterior intentada por B contra A, na qual se invocou como causa de pedir o pagamento 

exclusivo das obras no imóvel de C e se formulou o pedido de condenação de A a pagar 

metade desse valor.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 7818/15.8T8VNG.S1 - 6.ª Secção 
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 Henrique Araújo (Relator) 

 Salreta Pereira 

 João Camilo 

 

 Recurso de apelação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 

Na impugnação da decisão da matéria de facto, em recurso de apelação, preenche-se o requisito 

previsto na al. a) do n.º 2 do art. 640.º do CPC, a identificação das testemunhas cujos 

depoimentos fundamentam a impugnação, com indicação do local onde começa e acaba a 

gravação de cada um dos depoimentos indicados, corroborado com a transcrição da parte de 

cada depoimento que os apelantes entendem relevante para a alteração requerida. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 4845/06.0TBBCL.G1.S2 - 6.ª Secção 

 João Camilo (Relator) *  

 Fonseca Ramos 

 Ana Paula Boularot 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso de revista 

 Oposição de julgados 

 Contrato de locação 

 Resolução do negócio 

 Rejeição de recurso 

 

Não existe oposição de acórdãos, recorrido e fundamento, que fundamente a admissibilidade de 

recurso de revista em procedimento cautelar – art. 370.º, n.º 2 e 629.º, n.º 2, al. d), ambos do 

CPC, se as decisões contrárias de não se considerar e de se considerar, respetivamente, 

resolvido o contrato de locação, têm por base manifestações de vontade diferentes: ali, uma 

mera interpelação para cumprir, aqui, uma interpelação para cumprir com advertência da 

resolução.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 4252/16.6T8FNC.L1-A.S1 - 6.ª Secção 

 João Camilo (Relator) *  

 Fonseca Ramos 

 Ana Paula Boularot 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Oposição 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Corpus 

 Animus possidendi 

 Rejeição de recurso 

 

O acórdão recorrido que, em ação com o valor de € 10 000, confirmou a sentença de 1.ª instância e 

presumiu o animus naquele que tinha o corpus, cumpriu o Assento do STJ de 14-05-1996 e 

não é passível de recurso de revista com o fundamento, invocado, previsto no art. 629.º, n.º 2, 

al. c), do CPC. 

 

 24-10-2017 
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 Revista n.º 19/14.4T8PRG.G1-A.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Processo de insolvência 

 Decisão interlocutória 

 Recurso de revista 

 Regime aplicável 

 Admissibilidade de recurso 

 

Não é admissível recurso de revista de acórdão que recaiu sobre decisão interlocutória em processo 

de insolvência se, não obstante poder existir oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão 

fundamento para os efeitos do disposto no art. 14.º, n.º 1, do CIRE, não se verifica algum dos 

casos excecionais previstos no art. 671.º, n.º 2, do CPC.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 455/16.1T8SNT-A.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Salreta Pereira 

 João Camilo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Consumidor 

 Comerciante 

 Bem imóvel 

 Contrato-promessa 

 Direito de retenção 

 

I - O AUJ n.º 4/2014 não uniformizou o conceito de consumidor e adoptou a concepção de 

consumidor final e não de consumidor intermédio. 

II - Para efeitos daquele AUJ, só está excluído do conceito de consumidor aquele que adquire o 

bem no exercício da sua actividade profissional de comerciante de imóveis.  

III - Os recorrentes, que efectuam diariamente nas fracções que prometeram comprar, apreendidas 

a favor da massa insolvente, “tratamentos de fisioterapia, consultas de cirurgia, 

otorrinolaringologia, consultas e tratamentos de saúde dentária (…) e outros serviços de saúde 

a diversos doentes” são utilizadores finais das referidas fracções e não são profissionais do 

ramo imobiliário. 

IV - Razão pela qual deverão ser considerados consumidores para efeitos de aplicação do AUJ, 

reconhecendo-se-lhes a garantia legal do direito de retenção. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 2384/08.3TBSTS-D.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Posse 

 Ónus de alegação 

 Oposição  

 Rejeição de recurso 
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O não cumprimento do ónus de alegação quanto aos elementos integradores da posse – corpus e 

animus – e que determinou a improcedência do pedido de reconhecimento de uma servidão 

constituída por usucapião, não contende com o AUJ do STJ de 14-05-1996.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 1795/09.1TBPVZ.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Recurso de apelação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 

Cumpre o ónus de alegação previsto no art. 640.º do CPC, em consequência do que o tribunal da 

Relação deve reapreciar a matéria de facto, o recorrente que (i) identifica os pontos de facto 

considerados mal julgados por referência aos quesitos da base instrutória, (ii) indica os 

depoimentos das testemunhas que considera mal valorados, (iii) indica a sessão na qual foram 

prestados, o início, o termo e procede à transcrição dos mesmos, e (iv) refere o resultado 

probatório que deveria ter tido lugar.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 4965/12.1TBALM.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria de Fátima Gomes (Relatora) 

 Sebastião Póvoas 

 Garcia Calejo 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Insolvência 

 Inutilidade superveniente da lide 

 Repúdio da herança 

 Acção sub-rogatória 

 Ação sub-rogatória 

 

A doutrina do AUJ do STJ n.º 1/2014 não se aplica à ação sub-rogatória, prevista no art. 1041.º do 

CPC, proposta por credor do repudiante insolvente. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 303/12.1TBSPS.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Cabral Tavares  

 Maria de Fátima Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Acção executiva 

 Ação executiva 

 Decisão interlocutória 

 Recurso de revista  

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

Não é admissível recurso de revista de acórdão que recaiu sobre decisão interlocutória proferida em 

processo de execução, sem conhecer do mérito ou pôr termo ao processo - art. 671.º, n.º 1, do 

CPC – se não ocorre a oposição de julgados invocada - arts. 671.º, n.º 2, al. a), e 629.º, n.º 2, 

al. d), ambos do CPC: o 1.º acórdão fundamento afirmou, tal como o acórdão recorrido, que a 
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dispensa do depósito do preço da aquisição de imóvel só está prevista para o exequente e deve 

ser requerida, e, o 2.º acórdão fundamento afirmou, sem que o acórdão recorrido tenha tomado 

posição sobre a questão, que o prazo para depósito do preço é improrrogável. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 923/13.7TBGDM-A.P1.S2 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Cabral Tavares  

 Maria de Fátima Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Insolvência 

 Apreensão 

 Ilicitude 

 Direito à indemnização 

 Prescrição 

 

I - O direito à indemnização por responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos, 

consubstanciada em concreto na apreensão indevida, pelo administrador de insolvência, do 

imóvel da autora, privando-a do seu gozo e fruição, prescreve no prazo de três anos – art. 498.º 

do CC. 

II - Tal prazo, contado desde a data em que a autora confessou ter tomou conhecimento do direito à 

indemnização, ou seja, antes de 07-10-2009, já se havia completado quando a acção foi 

proposta, a 03-08-2015, estando, por isso, prescrito o direito.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 7605/08.0TBBRG-AN.G1.S1- 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 Júlio Gomes 

 José Raínho 

 

 Ampliação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Reserva mental 

 Facto constitutivo 

 

I - O STJ só deve ordenar a ampliação da decisão de facto, em ordem a constituir base suficiente 

para a decisão de direito, quanto a factos articulados pelas partes no momento 

processualmente adequado ou a factos do seu conhecimento oficioso – arts. 682.º, n.º 3, e 5.º, 

ambos do CPC. 

II - A pretensão de a recorrente ver ampliada a decisão de facto quanto aos factos constitutivos de 

reserva mental na emissão de determinados documentos, apenas alegados em sede de recurso 

de revista, não pode ser atendida.  

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 9404/12.5TBOER.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Roque Nogueira (Relator)  

 Alexandre Reis  

 Pedro Lima Gonçalves  

 

 Contrato de adesão 

 Cláusula contratual geral 

 Despesas 

 Comissões 
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 Imposto 

 Boa fé 

 

As cláusulas contratuais gerais, inseridas em contrato de adesão cujo predisponente é o Banco X e 

aderentes os docentes, investigadores e pessoal administrativo da universidade, segundo as 

quais, primeiro, os impostos, comissões, despesas e encargos devidos pelo cumprimento das 

ordens do cliente de aplicação de capitais, ou da utilização do crédito concedido, e, segundo, 

as despesas para garantia e cobrança dos créditos, são da responsabilidade do cliente, não 

ofendem o princípio da boa-fé contratual. 

 

 24-10-2017 

 Revista n.º 6792/14.2T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Salreta Pereira (Relator)  

 João Camilo  

 Fonseca Ramos 

 

 Acidente de viação 

 Direito à indemnização 

 Dano biológico 

 Danos não patrimoniais 

 

I - Se existe um dano biológico, deve ser ressarcido e eventualmente também o dano patrimonial 

em razão de redução da capacidade laborativa, caso se demonstre a sua existência e sua 

relação causal com aquele dano. 

II - A circunstância de não se ter apurado que a incapacidade de 30+5 pontos não gerou, ainda, uma 

diminuição da capacidade de ganho do autor, não significa que não se esteja perante um dano 

biológico, dado que este dano não se esgota na perda da capacidade de ganho, mas antes 

compreende a perda de capacidades físicas e psíquicas que se repercutam na vivência do 

sujeito atingido e lhe causem perturbações permanentes. 

III - Nesta perspectiva, bem andou a 1.ª instância em atribuir ao autor a indemnização de € 45 000 

(que a Relação retirou) pelo dano biológico sofrido, consubstanciado na incapacidade de 30 

pontos já determinada e na incapacidade de 35 pontos antevista para o futuro, a acrescer à já 

fixada € 130 000 pelo dano patrimonial futuro. 

IV - Considerando que: (i) à data do sinistro, a autora tinha 21 anos idade; (ii) em consequência do 

mesmo, sofreu dores em quantum de 6, numa escala de 7; (iii) ficou com uma incapacidade 

permanente geral de 7 pontos; (iv) sofreu um dano estético de grau 3 numa escala de 7; (v) 

sofreu um prejuízo de afirmação pessoal de grau 3, numa escala de 7; (vi) sofre e continuará a 

sofrer fortes limitações no exercício da sua actividade profissional (balconista), com reflexos 

evidentes na sua capacidade de ganho futuro e progressão na carreira, atendendo ainda à idade 

activa fixada para as mulheres, decidiu bem a 1.ª instância em atribuir uma indemnização, pelo 

dano biológico sofrido, na quantia de € 37 500 (e não a Relação que a reduziu para € 20 000). 

V - Devem ser indemnizados o desejo, a ansiedade e a expectativa de uma paternidade e 

maternidade – desejadas e construídas (a recorrente sujeitou-se a tratamentos de fertilidade) – 

que de um momento para o outro se esvaem, de forma violenta, através de aborto provocado 

pelas lesões sofridas por via do embate ocorrido. 

VI - Mostra-se adequado o montante atribuído pela 1.ª instância, a cada um dos autores – € 35 000 

– a título de indemnização por danos não patrimoniais (V), sendo infundada a redução para € 

15 000 que a Relação decidiu aplicar. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 178/14.6T8GMR.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 Júlio Gomes 
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 Providência cautelar 

 Procedimentos cautelares 

 Arresto 

 Oposição 

 Recurso  

 Recursos 

 

I - A providência cautelar de arresto é sempre decidida sem a audiência da parte contrária. 

II - Se a providência não vier a ser decretada, o requerente pode interpor recurso da decisão e se a 

impugnação vier a ser deferida e o arresto decretado, só após a sua efectivação a parte 

contrária será notificada do mesmo podendo recorrer nos termos gerais ou deduzir oposição, 

alegando factos que no seu entendimento afastariam os fundamentos da providência e/ou 

determinariam a sua redução. 

III - A Lei, ao estabelecer que, por via da oposição que possa ocorrer, o tribunal se venha a 

(re)pronunciar sobre a providência anteriormente decretada, está a permitir que possa existir 

um novo juízo, sobre aquela primeira decisão, constituindo estoutra um seu complemento e 

parte integrante, peça autónoma, contudo, para efeitos de ulterior interposição de recurso, o 

qual poderá ser suscitado por qualquer das partes. 

IV - É a decisão da oposição, agora, que será objecto de recurso sem embargo de poder ter havido 

uma anterior impugnação recursiva, encetada então pelo requerente e incidente sobre a 

primeira apreciação judicial que se pronunciou sobre inexistência dos fundamentos do arresto, 

concluindo pela sua verificação e ordenando o seu decretamento. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 32262/15.3T8LSB.L3.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) * 

 Pinto de Almeida 

 Júlio Gomes 

 

 Empréstimo bancário 

 Crédito hipotecário 

 Contrato de mútuo 

 Incumprimento 

 Mora 

 Oposição à execução 

 Constitucionalidade 

 

I - A Lei n.º 58/2012, de 09-11, alterada pela Lei n.º 58/2014, de 25-08, editada em tempo de crise 

social e económica do país, criou o Regime Extraordinário de Protecção de Credores do 

Crédito à Habitação em situação económica muito difícil visando minorar ou resolver 

situações dramáticas no plano familiar e pessoal dos devedores de créditos bancários 

hipotecários contraídos para aquisição de habitação própria permanente ou destinados à 

construção ou realização de obras cujo mutuário (mútuo com garantia hipotecária) se encontre 

em situação económica muito difícil. 

II - Independentemente de se verificar materialmente a possibilidade de aplicação deste regime ao 

caso concreto, em sede de oposição à execução não basta à executada/opoente invocar apenas 

que a mora no pagamento das prestações mensais do empréstimo se deve a uma situação 

económica muito difícil, no caso, devido a perda de emprego decorrente de doença do foro 

oncológico. 

III - Para obstar à execução por dívida, impunha-se à recorrente a demonstração de que 

desencadeou, formalmente, perante o banco exequente, a protecção prevista no referido 

diploma, que é um processo formal, da exclusiva iniciativa do mutuário interessado. 
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IV - Não resultando de tal diploma que, ante a situação de incumprimento, o banco deve tomar a 

iniciativa de propor a reestruturação da dívida, não se afigura que existe violação de lei 

manifestada na instauração da execução hipotecária, nem que o banco tivesse incorrido em 

abuso do direito ao instaurar a execução. 

V - Fazendo depender a reestruturação da dívida do mutuário inadimplente dos requisitos e 

formalidades que contém, a Lei n.º 58/2012, de 09-11, alterada pela Lei n.º 58/2014, de 25-08, 

bem como a decisão recorrida que considerou que a recorrente não beneficiava do seu regime, 

não contendem com os direitos fundamentais à saúde e à habitação (arts. 64.º e 65.º da CRP). 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 1635/13.7TBOLH-D.E1.S2 - 6.ª Secção 

 Fonseca Ramos (Relator)  

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Honorários 

 Solicitador 

 Contrato de mandato 

 Negócio oneroso 

 Laudo 

 Princípio da livre apreciação da prova 

 Equidade 

 Ónus da prova 

 

I - Estando em causa apenas a fixação de honorários de solicitador, devidos pelos serviços 

prestados, além das regras do contrato de mandato, deve ter-se em conta o Estatuto dos 

Solicitadores e dos Agentes de Execução, aprovado pela Lei n.º 154/2015, de 14-09, de 

harmonia com o que os solicitadores são profissionais liberais e colaboradores da justiça, 

devendo exercer o seu munus com lisura, lealdade e boa fé, devendo ser prudentes e 

moderados quanto à retribuição exigida aos seus clientes. 

II - Para uma justa fixação dos honorários, sejam de solicitadores, sejam de advogados, não basta 

aludir ao conjunto de tarefas que o mandato envolveu, importando, pelo menos, fazer a prova 

do tempo despendido, das despesas feitas, da complexidade do processo e das actividades 

executadas, do estilo da comarca, do nível dos honorários praticados e da condição económica 

do mandante, para se concluir, em consciência, da sua importância e dificuldade e do esforço 

dispendido. 

III - Não tendo sido feita prova de que foi ajustado um preço/hora, nem o quantum das horas 

prestadas pelo recorrente, ante, também, a ausência de prova sobre o valor das tarifas 

profissionais e dos usos em matéria de retribuição, sendo o valor do laudo de honorários da 

Ordem dos Solicitadores (do qual constam factos que não se mostram provados no caso) 

meramente indicativo, de apreciação livre, o critério de que o tribunal deve lançar mão é o da 

equidade (art. 1158.º, n.º 2, do CC). 

IV - À míngua de outro relevante acervo factual, mas provado que a ré pagou ao autor, para 

contrapartida dos serviços prestados, a quantia de € 36 900, deve considerar-se esta a 

correspondente aos seus honorários e não o montante de € 54 575 (a que acresce IVA) 

conforme parecer da Ordem dos Solicitadores. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 12631/15.0T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Fonseca Ramos (Relator)  

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Consumidor 
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 Contrato-promessa de compra e venda 

 Direito de retenção 

 Bem imóvel 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Constitucionalidade 

 Princípio da igualdade 

 Princípio da confiança 

 Insolvência 

 Verificação ulterior de créditos 

 

I - Consagrando o direito de retenção ao promitente-comprador de prédio urbano ou de fracção 

autónoma, mediante os DL n.º 238/80, de 18-07, e DL n.º 379/86, de 11-11, teve o legislador a 

intenção de proteger um particular credor, o consumidor, ou seja, o promitente-comprador que 

é a parte mais débil, mais vulnerável, na relação contratual. 

II - O segmento uniformizador do AUJ n.º 4/2014 não incluiu o conceito de consumidor, pelo que 

cabe aos tribunais trabalhar esse conceito casuisticamente, a partir da indispensável 

componente factual, por não ser esta uma questão estritamente jurídica. 

III - Qualquer que seja a amplitude com que se aprecie a figura do consumidor, esta nunca poderá 

abarcar as situações em que uma entidade compra ou promete comprar imóveis para o 

mercado imobiliário de arrendamento ou de revenda, porque isso equivaleria, na prática, 

colocar o legislador no ponto de partida, em 1980. 

IV - Não estando em causa situações iguais, a diferenciação de tratamento, ali introduzida pelo 

legislador, não contende com o princípio da igualdade ínsito no art. 13.º da CRP. 

V - O TC tem afirmado a não inconstitucionalidade – face aos princípios da confiança e da 

segurança jurídica – da opção legislativa que conferiu o direito de retenção ao promitente-

comprador consumidor, uma vez que a prevalência de uma garantia oculta, como o direito de 

retenção, sobre uma garantia real registada, como a hipoteca voluntária, encontra justificação 

na tutela dos direitos dos particulares, protegendo-os dos específicos interesses económicos. 

VI - Afirmando-se os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica em nome de um 

mínimo de previsibilidade em relação aos actos de poder, será difícil, mesmo impossível, 

divisar a violação desses princípios quando se sabe que as normas dos arts. 442.º, n.º 2, e 

755.º, al. f), ambos do CC, já vigoram desde 1986. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 353/14.3T8AMT-E.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator)  

 Salreta Pereira 

 João Camilo 

 

 Acção de reivindicação 

 Registo predial 

 Presunção de propriedade 

 Terreno 

 Bem imóvel 

 Obras 

 Ação de reivindicação 

 

Numa ação de reivindicação em que se alegue a presunção derivada da existência de um registo a 

favor dos autores incidente sobre um prédio constituído por um lote de terreno para a 

construção, a existência de uma moradia implantada no referido lote, não constante do registo 

referido, pode ser abrangida no reconhecimento da propriedade reivindicada, nos termos do 

art. 1344.º, n.º 1, do CC, se nada se provar no sentido da desintegração da construção realizada 

em relação ao imóvel onde foi implantada. 
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 31-10-2017 

 Revista n.º 284/14.7TBVIS.C1.S1 - 6.ª Secção 

 João Camilo (Relator) * 

 Fonseca Ramos 

 Ana Paula Boularot 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Aclaração 

 Indeferimento 

 

O aclaramento de sentença/acórdão – que não de situações processuais – não constitui uma 

faculdade das partes prevista na lei atual, pelo que, carecendo de fundamento legal, deve ser 

indeferido. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 1575/10.1TBVIS.C1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Massa insolvente 

 Crédito 

 Novos créditos 

 Reclamação de créditos 

 Resolução em benefício da massa insolvente 

 Restituição 

 Enriquecimento sem causa 

 Direito de retenção 

 Pedido subsidiário 

 Pedidos incompatíveis 

 

I - Não há que confundir entre um pretenso crédito sobre a massa insolvente, que vem invocado por 

quem não é credor da insolvência, e os créditos dos credores da insolvência. 

II - Diferentemente dos créditos sobre a insolvência (os créditos constituídos anteriormente à 

declaração da insolvência, e cuja causa reside na pessoa do insolvente), que têm 

obrigatoriamente que ser reclamados no processo de insolvência (através do específico 

processo de reclamação), os créditos sobre a massa insolvente (os constituídos após a 

declaração de insolvência, e por causa desta) não são passíveis de reclamação, antes podendo 

ser exigidos diretamente da massa. 

III - Na primeira hipótese a relação processual envolve todos os credores e visa a satisfação 

universal dos créditos, na segunda hipótese envolve apenas o credor e o administrador da 

insolvência e tem o tratamento preferencial estabelecido no art. 172.º do CIRE. 

IV - Tendo o autor proposto, por apenso ao processo de insolvência, ação tendente a impugnar a 

resolução em benefício da massa e, subsidiariamente, a exigir da massa insolvente a 

restituição do enriquecimento sem causa motivado pela resolução e a pedir o reconhecimento 

do direito de retenção, não estamos perante pretensões a que correspondam formas de 

processo diferentes e incompatíveis. 

V - Pelo contrário, a ambos os pedidos corresponde a forma de processo comum, a tramitar por 

apenso ao processo de insolvência, nada tendo o pedido subsidiário a ver com a figura da 

reclamação ulterior de créditos. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 3057/11.5TBPVZ-C.P1.S1 - 6.ª Secção 
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 José Raínho (Relator) * 

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Competência material 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Tribunal cível 

 Tribunal dos Conflitos 

 Impugnação pauliana 

 Pedido 

 Causa de pedir 

 Estado 

 Nulidade 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Erro de escrita 

 Lapso manifesto 

 Rectificação 

 Retificação 

 

I - Apesar de interposto perante o Tribunal dos Conflitos, decidiu bem o desembargador relator em 

convolar o recurso para recurso interposto perante o STJ, dado ter o acórdão recorrido julgado 

competente o tribunal judicial em razão da matéria para conhecer do objecto do processo (cf. 

art. 101.º, n.º 2, do CPC). 

II - A decisão sobre a competência em razão da matéria deve aferir-se face à relação jurídica 

controvertida tal como desenhada pelo autor, atendendo aos elementos objectivos (pedido e 

causa de pedir) e subjectivos (partes). 

III - É da competência do tribunal cível conhecer de acção em que se discute uma impugnação 

pauliana de uma alienação a título gratuito realizada pelo devedor e susceptível de causar 

prejuízo a um seu credor, sendo de natureza civil a questão controvertida – e não como se 

pretende um incidente de execução da decisão penal –, ainda que uma das partes seja o Estado 

português. 

IV - Uma vez corrigido o erro de escrita, devido a lapso manifesto, em despacho proferido, é à luz 

da versão corrigida que há que apreciar a pretensa contradição entre a fundamentação e a 

decisão, a qual não se verifica no caso concreto, inexistindo a nulidade a que alude o art. 615.º, 

n.º 1, al. c), do CPC. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 264/15.5T8PFR-A.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Insolvência 

 Recuperação de empresa 

 Homologação 

 Recusa 

 Norma imperativa 

 Aval 

 

Deve ser recusada, ao abrigo do art. 215.º do CIRE, a homologação de plano de recuperação – 

como decidiram as instâncias – que preveja, não uma moratória, como pretendem os 

recorrentes, mas o desaparecimento do aval enquanto garantia tendencialmente autónoma e a 
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substituição da responsabilidade solidária do avalista por uma responsabilidade subsidiária 

(liberando, deste modo, sócios e gerentes de obrigações que livremente assumiram), em 

frontal violação do conteúdo de normas legais imperativas, como é o caso do art. 32.º da 

LULL. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 18265/15.1T8SNT.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Júlio Gomes (Relator)  

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Valor da causa 

 Alçada 

 Oposição à execução 

 

O recurso de revista interposto em embargos de execução, nos termos dos arts. 854.º e 629.º, n.º 2, 

ambos do CPC, é admissível nos termos gerais, pelo que se encontra sujeito ao requisito 

respeitante ao valor que, no caso (€ 13 481, 25) é inferior à alçada da Relação (€ 30 000). 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 2895/12.6TBABF-A.E1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator)  

 Júlio Gomes 

 José Raínho 

 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 

Não se verifica a nulidade do acórdão decorrente de contradição entre os fundamentos e a decisão 

se foi negada a cobertura do contrato de seguro por furto de veículo automóvel dada a 

circunstância de o autor não ter logrado demonstrar ser o seu proprietário – certo ainda ter 

instaurado acção para obter esse reconhecimento a qual veio a ser julgada improcedente. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 237/13.2TVPTR.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Salreta Pereira (Relator)  

 João Camilo 

 Fonseca Ramos 

 

 Seguro de vida 

 Empréstimo bancário 

 Risco 

 Morte 

 Interpretação da declaração negocial 

 Teoria da impressão do destinatário 

 

I - O contrato de seguro de vida e multirriscos – associado a um empréstimo bancário para 

aquisição de um bem imóvel –, mediante o qual a ré seguradora assumiu, perante a instituição 

de crédito, o pagamento integral do referido empréstimo, em caso de falecimento, invalidez 

absoluta e definitiva e/ou invalidez total e permanente, cobre o risco de morte causado quer 

por causas naturais, como a doença (neoplasia do estômago), quer por acidente. 
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II - Do mencionado contrato de seguro, mais concretamente das condições gerais, particulares e 

especiais, não consta nenhum condicionamento ao risco da morte do tomador e pessoa segura, 

de modo a dele a excluir a cobertura desse risco quando resultante de causas naturais, nem 

consentiria tal exclusão a regra da interpretação do contrato no sentido mais favorável ao 

aderente, prevista no art. 11.º da LCCG, ou a teoria vertida no art. 236.º do CC, sendo esse o 

sentido que lhe atribuiria um declaratário normal que se encontrasse no lugar do tomador do 

seguro. 

 

 31-10-2017 

 Revista n.º 1227/16.9T8CTB.C1.S1 - 6.ª Secção 

 Salreta Pereira (Relator)  

 João Camilo 

 Fonseca Ramos 

 

 * Sumário elaborado pelo(a) relator(a) 
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Coação moral, 23 
Coacção moral, 23 
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Comerciante, 59 
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Compensação, 26, 52 
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Competência material, 66 
Compra e venda, 8 
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Condenação, 20 
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Conhecimento, 49 
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