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 Servidão de passagem 

 Usucapião 

 Servidão não aparente 

 Posse 

 Título constitutivo 

 Prédio dominante 

 Arrendamento por curto período 

 

I - Constituída uma servidão de passagem por usucapião, o seu conteúdo e extensão determina-

se pela posse do respectivo titular. 

II - As necessidades a satisfazer pela servidão não são apenas as existentes no momento da sua 

constituição, podendo atender-se a novas necessidades desde que normais e previsíveis, 

com o limite de não representarem um agravamento do encargo sobre o prédio serviente. 

III - Do mero facto de o dono do prédio dominante, que beneficia de uma servidão de acesso à 

praia, colocar o imóvel no mercado de arrendamento imobiliário, não pode deduzir-se que 

se verifica um agravamento do ónus que representa a servidão. 

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 1988/17.8T8PTM.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Execução para entrega de coisa certa 

 Embargos de executado 

 Citação 

 Nulidade 

 Certidão 

 Registo predial 

 Sucessão 

 Título executivo 

 Requerimento executivo 

 Direito de defesa 

 Sucessão 

 Questão nova 

 Indemnização 

 Benfeitorias 

 Revista excecional 

 Oposição de acórdãos 

 

I - Na execução para entrega de um imóvel, em que houve sucessão no título, o exequente deve 

no requerimento inicial alegar os factos constitutivos da sucessão e juntar documento que 

comprove ser ele o titular do bem, para ser transmitido ao executado no acto da citação (art. 

227.º do CPC). 

II - Se se tratar da certidão predial do imóvel, o facto de estar incompleta, mas dela resultar sem 

margem para dúvidas que é o exequente o titular do bem, a citação não sofre de nulidade 

por o direito de defesa em nada ter sido prejudicado (art. 191.º, n.º 4, do CPC). 
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 04-02-2021 

 Revista n.º 262/19.0T8ACB-A.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Litigância de má-fé 

 Trânsito em julgado 

 Falta de citação 

 Princípio da cooperação 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 

I - Deve ser condenada como litigante de má-fé a ré que, após o trânsito em julgado do acórdão 

da Relação, atravessa um requerimento a insistir na questão definitivamente resolvida da 

falta de citação dos réus, quando está provado que os réus foram citados. 

II - Com esse comportamento actuou com má-fé processual e em ofensa do princípio da 

cooperação, violando o disposto nas als. c) e d) do n.º 2 do art. 542.º e dos arts. 7.º, n.º 1, e 

8.º, todos do CPC. 

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 3340/16.3T8VIS-A.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Contrato de comodato 

 Extinção do contrato 

 Casa de habitação 

 Resolução 

 Denúncia 

 Restituição de imóvel 

 Caso de força maior 

 Residência habitual 

 Residência permanente 

 

I - Se o comodato tiver prazo certo, a restituição deve ser realizada até ao termo do prazo 

previsto; não tendo o comodato prazo, a restituição deve ocorrer logo que finde o uso do 

prédio. 

II - No contrato de comodato sem prazo, mas que tenha por fim o uso de habitação familiar, não 

há obrigação de restituir o andar, enquanto continuar a ter esse uso porque a necessidade da 

proteção familiar pode estender-se à casa objeto de um contrato de comodato, para 

habitação. 

III - Quando tenham sido celebrados entre o comodante e a comodatária dois comodatos tendo 

por objecto dois imóveis destinados a habitação, tendo a comodatária residência num deles, 

o destino dos imóveis não importa para se obter protecção dos interesses familiares 

relativamente àquele em que não se tenha residência permanente. 
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 04-02-2021 

 Revista n.º 5779/18.0T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Maria dos Prazeres Pizarro Beleza 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Procedimentos cautelares 

 Revista excecional 

 Convolação 

 Recurso de revista 

 Oposição de acórdãos 

 Acórdão fundamento 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 Constitucionalidade 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Por ter sido interposto recurso com fundamento na contradição de acórdãos, antes de se 

poder apreciar se o recurso pode ou não merecer provimento é o mesmo de rejeitar 

liminarmente quando o acórdão fundamento não tenha sido indicado. 

II - E corresponde à não indicação de acórdão fundamento a situação em que tendo o recorrente 

feito essa indicação se vem a verificar que o mesmo não transitou em julgado. A 

impossibilidade de demonstrar o trânsito em julgado, porque ele não se verifica, impede 

que o recorrente possa vir substituir esse acórdão fundamento por outro. 

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 17369/19.6T8PRT-A.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Maria dos Prazeres Pizarro Beleza 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Recurso de apelação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Ónus de impugnação especificada 

 Poderes da Relação 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Nulidade de acórdão 

 Arguição de nulidades 

 Prazo de arguição 

 Omissão de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 

I - Não obstante a convergência das decisões das instâncias, quanto ao mérito da causa, é 

admissível recurso para o STJ do acórdão proferido pela Relação em que seja questionada a 

forma como aquela instância usou os poderes que lhe são conferidos pelo art. 662.º, n.os 2 e 

3, do CPC. 
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II - As patologias ocorridas no plano da decisão de facto não configuram as nulidades previstas 

no art. 615.º do CPC. 

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 1548/14.5T8VCT-A.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

 Ilídio Sacarrão Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Erro de julgamento 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Boa-fé 

 Abuso do direito 

 Princípio da confiança 

 Reclamação para a conferência 

 

A autêntica contradição entre os fundamentos e a decisão, prevista no art. 615.º, n.º 1, al. d), do 

CPC, distingue-se do erro de julgamento - a contradição entre os fundamentos e a decisão 

corresponde a um vício formal, na construção lógica da decisão e o erro de julgamento, a 

um vício substancial, concretizado, p. ex., na errada subsunção dos factos concretos à 

correspondente hipótese legal. 

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 22/17.2T8CLB.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Propriedade intelectual 

 Denominação social 

 Marcas 

 Ação de anulação 

 Concorrência desleal 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 

Quando se aprecia a confundibilidade entre uma marca e um nome de domínio, para determinar 

se há concorrência desleal, deve distinguir-se a atribuição e o uso do nome de domínio - 

ainda que a atribuição do nome de domínio seja válida e eficaz, o uso de um nome de 

domínio poderá ser ilícito. 

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 119/19.4YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 
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 Contrato-promessa de compra e venda 

 Bem imóvel 

 Nulidade do contrato 

 Conhecimento oficioso 

 Restituição do sinal 

 Princípio do pedido 

 Princípio do contraditório 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Condenação em objeto diverso do pedido 

 Limites da condenação 

 

I - Perante as conclusões da apelação, nas quais se alega a restituição do que fora prestado, a 

propósito de contrato declarado nulo, a pronúncia do acórdão, recaindo sobre tal matéria, 

não exorbita os poderes cognitivos do tribunal. 

II - A declaração de nulidade do contrato implica também a declaração dos seus efeitos, 

mantendo-se dentro do âmbito dos poderes cognitivos do tribunal a declaração da 

restituição do sinal prestado. 

III - A consagração do princípio do pedido não pode paralisar a declaração de restituição do 

prestado, por efeito do disposto no artigo 289.º, n.º 1, do CC. 

IV - Tendo a parte podido fazer valer o seu direito na ação, nomeadamente um eventual direito 

de compensação sobre o valor do sinal a restituir, decorrente da declaração de nulidade do 

contrato-promessa, não existe violação do princípio do contraditório, quanto à questão da 

restituição do prestado pela outra parte.  

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 6837/17.4T8LRS.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

 Oliveira Abreu 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação executiva 

 Embargos de executado 

 Título executivo 

 Documento particular 

 Empréstimo 

 Reconhecimento da dívida 

 Presunções legais 

 Requerimento executivo 

 Ónus de alegação 

 Ineptidão da petição inicial 

 Conhecimento prejudicado 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Dado à execução, como título executivo, um documento particular, ao abrigo do disposto no 

art. 46.º, n.º 1, al. c), do CPC de 1961, contendo uma declaração, assinada pelos 

executados, através da qual estes reconhecem dever ao exequente uma quantia pecuniária, 
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sem indicação da respectiva causa, terá o exequente de alegar, no requerimento executivo, 

sob pena de ineptidão, essa causa. 

II - A referência à concessão de um empréstimo, por parte do exequente aos executados, em 

associação com a declaração inserta no documento apresentado, revela-se suficiente para a 

configuração da causa, permitindo aos executados, em sede de embargos, demonstrarem 

que o direito invocado pelo exequente não existe (art. 458.º, n.º 1, do CC).  

III - Tendo o tribunal da Relação concluído pela ineptidão do requerimento executivo, com a 

consequente extinção da execução, deixando, por isso, de conhecer das restantes questões 

suscitadas nos recursos que lhe foram submetidos, devem os autos, revogado o acórdão 

recorrido, regressar àquele tribunal para apreciação de tais questões.  

 

 04-02-2021 

 Revista n.º 2829/17.1T8ACB-A.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Pizarro Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Contrato de seguro 

 Seguro obrigatório 

 Seguradora 

 Reparação do dano 

 Comunicação 

 Privação do uso de veículo 

 Perda de veículo 

 Reparação do dano 

 Obrigação de indemnizar 

 

I - O protocolo IOS (indemnização directa ao segurado) tem como finalidade acelerar a 

regularização de sinistros automóveis e simplificar os reembolsos entre as seguradoras 

signatárias. 

II - A regularização dos sinistros enquadráveis no âmbito da aplicação do protocolo IOS pode 

funcionar, por via da chamada “condição especial”, em casos que não tenham suporte em 

D.A.A.A. (declaração amigável de acidente automóvel) assinada por ambos os 

intervenientes (sendo que a regra, naquele protocolo, é que a D.A.A.A. seja assinada pelos 

dois condutores). 

III - O lesado, alheio a um tal protocolo, não pode ser prejudicado por situações de indefinição 

de responsabilidade entre as seguradoras, designadamente pelo facto de a seguradora 

devedora (cujo segurado é responsável pelo acidente) não assumir ou recusar, em devido 

tempo, de forma clara e fundamentada, essa responsabilidade, incorrendo, pela consequente 

protelação, na sanção legalmente prevista. 

IV - A aplicação dos princípios estabelecidos nos arts. 562.º e ss. do CC leva a que seja tida em 

conta, para efeitos indemnizatórios, a privação do uso do veículo desde o momento em que 

esta se verifique, tal como sucede com os restantes danos causados pelo acidente, 

preenchidos que estejam todos os requisitos da responsabilidade civil, não tendo o início do 

prazo relevante para a indemnização que coincidir com o momento a partir do qual possa a 

seguradora, pela comunicação do acidente, fornecer um veículo de substituição. 
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 04-02-2021 

 Revista n.º 11280/17.2T8LRS.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Pizarro Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Reclamação da conta 

 Custas de parte 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Oposição de acórdãos 

 Valor da causa 

 Sucumbência 

 Interpretação da lei 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

Sendo a revista inadmissível (conforme o caso dos autos) por outra razão que não tenha a ver 

com o requisito do valor da causa e da sucumbência a que alude o n.º 1 do art. 629.º do 

CPC, a admissibilidade baseada na contradição de acórdãos, nos termos da al. d) do n.º 2 

do mesmo artigo, só tem lugar verificado que se mostre aquele requisito do valor da causa 

e da sucumbência. 

 

 09-02-2021 

 Revista n.º 1705/16.0T8VRL-D.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Acácio das Neves (Relator) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Decisão interlocutória 

 Rejeição de recurso 

 Retificação de erros materiais 

 Audição prévia das partes 

 Princípio do contraditório 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Taxa sancionatória excecional 

 Arguição de nulidades 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Não constitui nulidade do acórdão da conferência (que confirmou a decisão do relator no 

sentido de considerar inadmissível a revista, pelo facto de a decisão da 1.ª instância, 

confirmada pela Relação, de indeferimento da pretensão da recorrente de ser lavrada nos 

autos uma cota no sentido de referir a data em que a ata da audiência foi descarregada no 

citius, ser considerada como meramente interlocutória, enquadrável no n.º 2 do art. 671.º do 

CPC), o facto de o mesmo se não se ter pronunciado sobre uma outra pretensa decisão da 
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1.ª instância (decisão de o tribunal se não deslocar à residência da autora recorrente para a 

ouvir em declarações), que nada tem a ver com as decisões recorridas. 

II - O simples facto de o acórdão da conferência (que confirmou a decisão do relator) ter 

retificado um lapso de escrita de tal decisão, no sentido de dizer que a inadmissibilidade do 

recurso para o STJ tinha por fundamento o n.º 2 do art. 671.º, que não o n.º 2 do art. 672.º 

(quando tal lapso, face ao que demais se referiu na fundamentação, no sentido de estar em 

causa uma decisão meramente interlocutória, era por demais evidente), sem que a autora 

recorrente/reclamante/requerente tivesse sido convidada a pronunciar-se sobre essa 

pretensa alteração da norma aplicável – não constitui violação do princípio do contraditório 

(e de qualquer norma constitucional). 

III - Isto tendo-se ainda em conta que antes de proferir decisão no sentido da não admissão da 

revista, o relator mandou ouvir as partes (e a autora recorrente até se pronunciou) sobre a 

questão da inadmissibilidade da revista à luz do disposto no n.º 2 do art. 671.º do CPC. 

IV - Uma vez que a invocação da nulidade do acórdão da conferência – mediante a invocação, e 

uma vez mais, da falta de pronúncia sobre uma pretensa decisão sobre a qual não incidiu o 

recurso em causa nos autos, e a invocação da alteração da norma aplicável com violação do 

contraditório, quando o acórdão da conferência se limitou a corrigir, face à evidência de 

manifesto lapso, a indicação da norma aplicável, sobre cuja aplicação a 

recorrente/reclamante já havia sido ouvida - se afigura manifestamente improcedente, não 

tendo a autora requerente agido com a prudência devida, justifica-se a aplicação da taxa 

sancionatória excecional a que alude o art. 531.º do CPC. 

 

 09-02-2021 

 Incidente n.º 1387/17.1T8GRD.C2.S1 - 1.ª Secção 

 Acácio das Neves (Relator) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Abuso do direito 

 Venire contra factum proprium 

 Princípio da confiança 

 Doação 

 Procuração 

 Documento autenticado 

 Falsidade 

 Invalidade 

 Nulidade do contrato 

 Associação 

 Lar de terceira idade 

 

I - O abuso de direito na modalidade de venire contra factum proprium resulta da violação do 

princípio da confiança, traduzida no facto de o demandante agir, de forma claramente 

ofensiva, contra as fundadas expetativas por ele criadas no demandado, no sentido do não 

exercício do direito. 

II - Age com abuso de direito, na dita modalidade, o autor recorrente que, após incentivar e 

acompanhar o processo de construção de um lar e da constituição da ré associação, à qual 

doou dois prédios seus para aquele efeito (e sendo que tal projeto veio a ter a participação 

de outros doadores), vem invocar e pedir a invalidade da procuração (que assinou e enviou 
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do estrangeiro) com base na falsidade da respetiva autenticação (cujo termo também 

assinou e enviou) e, por consequência, a invalidade da doação. 

III - Com efeito, com aquela sua conduta, o autor recorrente incutiu nos réus, e nas pessoas da 

terra em geral, a justificada expetativa de que jamais viria questionar a invalidade da 

doação. 

 

 09-02-2021 

 Revista n.º 879/18.0T8VCT.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Acácio das Neves (Relator) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Oposição de acórdãos 

 Matéria de facto 

 Questão fundamental de direito 

 Nexo de causalidade 

 Seguro de vida 

 Anulabilidade 

 Declaração inexata 

 Questionário 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

 09-02-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 3910/16.0T8SNT.L1.S1-A - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Fátima Gomes 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Intervenção acessória 

 Legitimidade para recorrer 

 Prejuízo sério 

 Ação de regresso 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Contrato de compra e venda 

 Venda de coisa genérica 

 Compra e venda comercial 

 Caducidade 

 Interpretação extensiva 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A interveniente acessória não tem legitimidade para interpor, autonomamente, recurso de 

uniformização de jurisprudência do acórdão que condenou a parte principal/chamante, 

atentas as disposições conjugadas dos arts. 631.º, n.º 2, e 328.º, n.º 2, do CPC. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

Fevereiro de 2021 

II - O prejuízo da interveniente acessória não se pode ter como directo e efectivo, para os efeitos 

do art. 631.º, n.º 2, do CPC, se tivermos em conta que esse prejuízo depende, ainda, da 

acção de regresso, que é posterior. 

III - A contradição a que se refere o art. 688.º, n.º 1, do CPC supõe uma oposição frontal e não 

apenas implícita ou pressuposta do acórdão recorrido em relação ao acórdão-fundamento. 

IV - Para que o recurso para uniformização de jurisprudência seja admissível, é, ainda, 

indispensável que as soluções jurídicas acolhidas no acórdão recorrido e no acórdão-

fundamento assentem numa mesma base normativa, correspondente a soluções divergentes 

de uma mesma questão fundamental de direito. 

V - Além de idêntica, é também necessário que a questão de direito sob controvérsia se revele 

essencial para o resultado numa e noutra das decisões. 

VI - Se o acórdão-fundamento tem em consideração não um contrato de compra e venda de 

coisa genérica, abrangido pelo art. 918.º do CC, mas apenas um contrato de compra e 

venda comercial, previsto nos arts. 874.º do CC e 463.º do CCom – e, por isso, não invocou 

o art. 918.º do CC (apesar de a situação de facto ser equiparável), quedando-se apenas pela 

aplicação ao caso, por interpretação extensiva, do disposto no art. 917.º do mesmo diploma 

– e o acórdão recorrido entendeu que, independentemente da interpretação extensiva ou 

não que se pudesse fazer do art. 917.º do CC, esta norma não tinha aplicação ao caso sub 

judice, pelo facto de o art. 918.º, ao remeter para as regras relativas ao não cumprimento 

das obrigações, excluir do seu âmbito de aplicação o art. 917.º, não se verifica a oposição 

frontal e contradição directa entre os dois acórdãos, necessárias à existência de um conflito 

jurisprudencial susceptível de ser dirimido através do recurso de uniformização de 

jurisprudência. 

VII - Além disso, a questão de direito do acórdão-fundamento não assume o necessário carácter 

essencial ou fundamental para a solução do caso, na medida em que, tendo o acórdão 

recorrido assentado a solução na consideração de que o art. 917.º – independentemente da 

interpretação extensiva ou não que se pudesse fazer – não tinha aplicação ao caso sub 

judice, pelo facto de o art. 918.º, ao remeter para as regras relativas ao não cumprimento 

das obrigações, excluir do seu âmbito de aplicação o art. 917.º, a solução adoptada no 

acórdão-fundamento, se aplicada ao acórdão recorrido, não alteraria o resultado a que neste 

se chegou. 

 

 09-02-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 2142/15.9T8CTB.C1.S2-A - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Arrendamento para fins não habitacionais 

 Prazo certo 

 Denúncia 

 Cláusula penal 

 Abuso do direito 

 Renda 

 Liberdade contratual 

 Norma supletiva 

 Boa-fé 

 Princípio da proporcionalidade 

 Nulidade de cláusula 

 Princípio do contraditório 
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 Audição prévia das partes 

 Decisão surpresa 

 Nulidade processual 

 Nulidade de acórdão 

 Convolação 

 Inadmissibilidade 

 Excesso de pronúncia 

 Processo equitativo 

 Constitucionalidade 

 

I - A violação do princípio do contraditório do art. 3.º, n.º 3, do CPC dá origem não a uma 

nulidade processual nos termos do art. 195.º do CPC, mas a uma nulidade do próprio 

acórdão, por excesso de pronúncia, nos termos dos arts. 615.º, n.º 1, al. d), 666.º, n.º 1, e 

685.º do mesmo diploma. 

II - A cláusula prevista num contrato de arrendamento para fins não habitacionais pelo prazo de 5 

anos, em que se prevê que “Se a Segunda Outorgante pretender cessar o contrato de 

arrendamento, antes de decorrido o prazo referido no número 1 da presente cláusula, 

constitui-se na obrigação de pagar à Primeira o montante das rendas vincendas, respeitantes 

ao período que medeia entre a data de cessação e a data de final do prazo contratual”, é 

uma cláusula penitencial, na medida em que é independente do facto de se tratar de um 

inadimplemento contratual e, portanto, de um facto ilícito. 

III - À semelhança do que sucede com as cláusulas penais, que pressupõem o incumprimento do 

contrato, também na cláusula referida em II se justifica o controlo da legitimidade do 

exercício do direito à pena, nos termos do art. 334.º, n.º 1, do CC. 

IV - Existe abuso de direito, por violação dos limites impostos pela boa fé (de que o princípio da 

proporcionalidade é um sub-princípio), se houver desproporção grave entre o benefício do 

titular exercente do direito e o sacrifício por ele imposto a outrem. 

V - Ora, existe uma manifesta desproporcionalidade entre a vantagem auferida pela autora (que 

recebe 36 rendas vincendas, no montante de 68 400 euros, acrescidos de juros, sem 

proporcionar à arrendatária o gozo do locado) e o sacrifício imposto pela autora aos réus, 

sócios da arrendatária (que pagam aquelas rendas, por a arrendatária ter feito uso da 

denúncia prevista no contrato). 

VI - Em consequência do abuso, deve paralisar-se o exercício do direito da autora à pena e 

denegar-se a sua pretensão de pagamento das rendas vincendas após a denúncia da 

arrendatária. 
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 Revista n.º 119458/16.3YIPRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Prova vinculada 

 Confissão judicial 

 Princípio da indivisibilidade da confissão 

 Livre apreciação da prova 
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 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 Acórdão por remissão 

 Denegação de justiça 

 

I - Considerando que a impugnação da matéria de facto apenas ocorre na apelação, sendo assim 

a 1.ª vez que a questão se suscita no tribunal, e de acordo com a jurisprudência deste STJ, 

sobre o modo como o tribunal a quo procedeu ao cumprimento deste seu dever não se pode 

dizer que exista dupla conforme impeditiva da revista. É, por isso, de aceitar o recurso de 

revista na parte em que estão em causa o exercício dos poderes da Relação, ex vi art. 662.º 

do CPC. 

II - A omissão de pronúncia só se verifica quando o juiz deixa de se pronunciar sobre questões 

que lhe foram submetidas pelas partes e que tem de abordar e resolver, o que acarreta a 

nulidade da decisão (al. d) do n.º 1 do art. 615.º do CPC). Mas o sentido de “questões” não 

se confunde com argumentos associados àquelas, por isso se entende que “questões” são os 

dissídios ou problemas concretos a decidir, e não as razões, argumentos, opiniões, motivos, 

ou doutrinas expendidas pelos interessados na apresentação das respectivas posições. 

III - A denegação de justiça é uma realidade diversa da que vem invocada pelo recorrente: 

corresponde a uma situação em que o tribunal tendo dever de decidir não o faz. 

IV - Nas conclusões da revista o recorrente confunde falta de fundamentação com eventual 

fundamentação insuficiente; ora, só a falta de fundamentação constitui causa de nulidade 

da decisão e, in casu, não se identifica que ocorra uma falta de fundamentação. Há 

fundamentação, quer por remissão para a sentença, na parte em que o tribunal adere à 

mesma fundamentação que constava na sentença. 

V - Nos autos toda a prova produzida foi analisada, no seu conjunto, de modo crítico e 

livremente, tenha ou não emanado da parte que devia produzi-la (art. 413.º do CPC) tendo 

como critério fundamental a liberdade da sua apreciação, com grande rigor, ponderação e 

isenção, por parte do julgador, não tendo sido violada nenhuma norma jurídica que 

determina a força probatória tabelada de certo meio de prova, não podendo o STJ imiscuir-

se na livre apreciação dos meios de prova senão nesta circunstância (ou de ser exigido meio 

de prova tabelado) – art. 674.º, n.º 3, do CPC. 
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 Revista n.º 753/08.8TBLGS.E1.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 

 Fernando Samões 

 

 Contrato de prestação de serviços 

 Retribuição variável 

 Qualificação jurídica 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Modificabilidade da decisão de facto 
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 Poderes da Relação 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Prova vinculada 

 Confissão 

 Ónus de alegação 

 Livre apreciação da prova 

 Recurso de revista 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Ofensa do caso julgado  

 Princípio do contraditório 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 

I - Não ocorre nulidade por excesso de pronúncia ou falta de fundamentação quando o tribunal 

se pronuncia sobre factos complementares objecto de prova e dá cumprimento integral a 

anterior acórdão que manda admitir documentos particulares, ainda que tais documentos 

tenham servido para fundar a alteração da matéria de facto em conjunto com testemunhos e 

outros elementos de prova dos autos. 

II - A autora celebrou com a Yazaki Portugal um contrato de prestação de serviços em que o 

objecto se traduzia, da parte da sociedade demandante, em exercer funções de consultoria e 

também de prestar apoio numa operação de alienação e de posterior arrendamento de duas 

unidades fabris, ficando consignada uma remuneração variável em função do resultado 

pretendido («sucess fee») – uma retribuição que teria como referência o preço/valor que 

viesse a ser obtido como resultado dessa venda. 
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 Revista n.º 949/14.3TVLSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 

 Fernando Samões 

 

 Reforma de acórdão 

 Inadmissibilidade 

 Lapso manifesto 

 Lei aplicável 

 Erro de julgamento 

 Extinção do poder jurisdicional 

 

O pedido de reforma do acórdão ao abrigo do art. 616.º, n.º 2, al. a), do CPC apenas se reporta 

ao lapso manifesto na determinação da norma jurídica aplicável ou à qualificação jurídica 

dos factos. Lapso manifesto não inclui erro judiciário, a corrigir por recurso, quando 

possível. 
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 Incidente n.º 5835/16.0T8SNT.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 
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 Fernando Samões 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 Alegações orais 

 Extemporaneidade 

 Indeferimento 

 Reclamação 

 

I - As nulidades de sentença (ou de outra decisão) são apenas as taxativamente enumeradas nas 

diversas alíneas do n.º 1 do art. 615.º do CPC. 

II - A omissão de pronúncia implica que o tribunal deixasse de apreciar uma questão sobre a 

qual tinha o dever de se pronunciar, não se confundindo questões com argumentos. 
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 Incidente n.º 7228/16.0T8GMR.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 

 Fernando Samões 

 

 Contrato de mútuo 

 Crédito bancário 

 Prestações periódicas 

 Juros 

 Prazo de prescrição 

 Vencimento da dívida 

 Oposição à execução 

 

I - Os créditos emergentes de contratos de mútuo bancário em que é convencionada a 

amortização da dívida em prestações periódicas de capital com os respectivos juros estão 

sujeitos ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 310.º, al. e), do CC. 

II - O vencimento antecipado da totalidade das prestações não altera o seu enquadramento em 

termos da prescrição. 
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 Revista n.º 15273/18.4T8SNT-A.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé (declaração de voto) 

 António Magalhães 

 

 Culpa in contrahendo 

 Arrendamento rural 

 Obras 

 Enriquecimento sem causa 

 Questão nova 

 Pressupostos 

 Dever de lealdade 

 Negociações preliminares 
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 Ilicitude 

 Boa-fé 

 Princípio da confiança 

 Compropriedade 

 Consorte 

 Consentimento 

 Objeto do recurso 

 Princípio dispositivo 

 Causa de pedir 

 Ónus de alegação 

 

I - A responsabilidade pela ruptura de negociações é uma modalidade da responsabilidade por 

culpa in contrahendo, fundada na violação do dever de lealdade e pressupõe a 

demonstração de todos os pressupostos tradicionais da responsabilidade civil – facto, 

ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

II - A ilicitude corresponde ao desrespeito pelas regras da “boa fé”, entendida em sentido 

objectivo como norma de conduta, tendo como eixo de aferição a tutela da confiança, o que 

implica a verificação dos seguintes requisitos: um facto indutor de confiança por parte de 

um dos contraentes, a efectiva criação de confiança no outro contraente, o investimento de 

confiança por parte de quem confia e a imputação da frustração da confiança a quem a 

induziu. 

III - A referida objectividade afere-se em função do que seria razoável esperar de um sujeito 

sensato e prudente colocado na posição de quem confiou, mas tendo também em conta 

todas as circunstâncias reais e relevantes, comuns a ambas as partes. 

IV - Não é fundada a confiança daquele que realiza obras com vista à celebração de um contrato 

de arrendamento rural num terreno pertencente a vários consortes, quando só um deles deu 

autorização para essas obras sem se provar que o mesmo estivesse para o efeito mandatado 

pelos demais e sem estes terem manifestado vontade inequívoca de celebrar o dito contrato. 

V - Não pode conhecer-se, em sede de revista, de um pedido fundado em enriquecimento sem 

causa, quando o mesmo não fora antes formulado pela parte, como devia, face ao princípio 

do dispositivo, e não foi objecto de apreciação na decisão recorrida. 
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 Revista n.º 720/19.6T8VFR.P1.S1 - 1.ª Secção  

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Inadmissibilidade 

 Conclusões da motivação 

 Recurso de apelação 

 Recurso da matéria de facto 

 Erro de julgamento 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Excesso de pronúncia 
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 Reclamação de créditos 

 Ação executiva 

 

I - O erro de julgamento não se traduz em excesso ou omissão de pronúncia que implique a 

nulidade da sentença, pode é ser tomado em consideração em sede de apreciação de mérito. 

II - Sendo completamente omisso o recurso de apelação, em sede de conclusões, tem de se 

entender que a apelante não cumpriu o ónus de alegação imposto pelo disposto no art. 

640.º, n.º 1, nomeadamente o previsto na al. a), do CPC. 

III - O recorrente deve indicar sempre os concretos pontos de facto que considera 

incorretamente julgados, com enunciação na motivação do recurso e síntese nas conclusões 

– Abrantes Geraldes in Recursos no Novo Código de Processo Civil, pág. 165. 

IV - No recurso sobre a matéria de facto, se as conclusões forem deficientes, obscuras, 

complexas ou nelas se não contemple o estatuído no art. 640.º, o relator não tem o dever de 

convidar o recorrente a completá-las, esclarecê-las ou sintetizá-las, na parte afetada. 

V - Ou seja, quando o recurso da matéria de facto se apresenta deficiente, sem dar cumprimento 

ao disposto no art. 640.º do CPC, não há lugar a despacho de convite ao aperfeiçoamento. 

VI - Se o tribunal a quem foi interposto recurso diz que não pode apreciar a questão, é obvio que 

nunca é cometida a nulidade invocada de omissão de pronúncia, pois que sobre a questão 

houve pronúncia, pronúncia no sentido de que não podia pronunciar-se. 

VII - Impugnada a matéria de facto, decidindo-se pela rejeição dessa impugnação, e mantida a 

matéria fixada na 1.ª instância, não pode o tribunal recorrido ter apreciado ou conhecido de 

questão de que não podia tomar conhecimento. 
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 Revista n.º 16926/04.0YYLSB-B.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Restrição do objeto do recurso 

 Pressupostos processuais 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Trânsito em julgado 

 Perda do direito de recorrer 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Princípio dispositivo 

 Dever de gestão processual 

 Dever de cooperação 

 Sanação 

 Despacho de aperfeiçoamento 

 Inadmissibilidade 

 Regularização 

 Instância 

 Princípio da preclusão 

 Caso julgado 

 

I - A delimitação subjetiva do recurso é uma prerrogativa do recorrente e que está inteiramente 

na sua disponibilidade. 
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II - A gestão processual e cooperação do juiz na regularização dos pressupostos processuais 

suscetíveis de sanação, não se esgotando no despacho pré-saneador (podendo ocorrer na 

fase da sentença – art. 607.º, n.º 1), esgota-se nesse despacho quando julgue regular a 

instância – arts. 6.º, n.º 2, e 590.º, n.º 2, do CPC. 

III - Na fase do recurso, apenas pode haver lugar ao convite ao aperfeiçoamento no caso 

previsto no n.º 3 do art. 639.º, do CPC, situação que nada tem a ver com a regularidade da 

instância quanto a sujeitos. 

IV - A sentença e o aí decidido transitou em julgado, decorrido o prazo de interposição do 

recurso (art. 638.º do CPC), em relação àqueles contra quem não foi interposto. 

V - O trânsito em julgado preclude o direito de recurso e, consequentemente, a possibilidade de 

alterar a sentença em relação aos não recorridos. 
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 Incidente n.º 250/12.7TVPRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Recurso da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Erro na apreciação das provas 

 Recurso de revista 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Objeto do recurso 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Dever de fundamentação 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Omissão de pronúncia 

 Erro de julgamento 

 

I - Em relação à matéria de facto, o tribunal de revista apenas ajuíza se o tribunal da Relação 

observou, quer a disciplina processual a que aludem os arts. 640.º e 662.º, n.º 1, quer o 

método de análise crítica da prova prescrito no art. 607.º, n.º 4, aplicável por força do 

disposto no art. 663.º, n.º 2, todos do CPC, não podendo imiscuir-se na valoração da prova 

feita pelo tribunal da Relação, segundo o critério da sua livre e prudente convicção. 

II - Não é da competência do STJ sindicar o erro na livre apreciação das provas, a não ser 

quando, nos termos do art. 674.º, n.º 3, do CPC, a utilização desse critério de valoração 

ofenda uma disposição legal expressa que exija espécie de prova diferente para a existência 

do facto ou que fixe a força probatória de determinado meio de prova. 

III - O dever [de fundamentação das sentenças] resultante da Constituição e da lei (CPC) tem 

por objetivo a explicitação por parte do julgador acerca dos motivos pelos quais decidiu em 

determinado sentido, dirimindo determinado litígio que lhe foi colocado, de forma a que os 

destinatários possam entender as razões da decisão proferida e, caso o entendam, poderem 

sindicá-la e reagir contra a mesma. 
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 Revista n.º 434/17.1T8PNF.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Impedimentos 

 Juiz 

 Tribunal coletivo 

 Repetição do julgamento 

 Imparcialidade 

 Processo equitativo 

 Independência dos tribunais 

 Juiz natural 

 Procedimentos cautelares 

 Restituição provisória de posse 

 

I - O impedimento constitui uma proibição absoluta de o juiz praticar a função em determinado 

processo, porque o legislador entende que só assim se garante a imparcialidade dos juízes, 

na medida em que as causas de impedimento constituem influências suscetíveis de afetar 

essa imparcialidade ou pelo menos a sua aparência aos olhos da comunidade. 

II - A al. c) do n.º 1 do art. 115.º do CPC abarca circunstâncias de intervenção ou de 

pronunciamento (total ou parcial) sobre o objeto do processo, mas não na qualidade de juiz. 

III - Quando um juiz (no exercício da função) se pronuncia sobre determinada questão 

processual, nada impede (não é fundamento de impedimento) que, nessa qualidade, se 

pronuncie sobre essa mesma questão no mesmo ou noutros processos porque tal 

circunstância não afeta as garantias de imparcialidade. 
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 Revista n.º 246/20.5T8MTS-A.P1-A.S1 - 1.ª Secção  

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Responsabilidade médica 

 Dever de informação 

 Consentimento informado 

 Modificabilidade da decisão de facto 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade processual 

 Sanação 

 Reclamação para a conferência 

 Reforma de acórdão 
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 Inadmissibilidade 

 Erro de julgamento 

 

I - A omissão de pronúncia a que se refere a al. d) do n.º 1 do art. 615.º do CPC traduz-se na 

circunstância de o juiz não se ter pronunciado sobre questões que estava vinculado a 

apreciar, nos termos do estatuído na 1.ª parte do n.º 2 do art. 608.º do CPC. Trata-se de um 

vício de conteúdo, que não se confunde com a omissão da prática de ato processual que 

devesse ter sido praticado. Como é sabido, enquanto que as nulidades da sentença (a que se 

reporta o art. 615.º do CPC) derivam de atos ou omissões praticados pelo juiz no acórdão 

(ou na sentença) e são arguidas e conhecidas pelo tribunal ad quem, as nulidades 

processuais derivam de omissões ou atos praticados antes da prolação do acórdão (ou da 

sentença) e, constituindo anomalia do processado, devem ser conhecidas no tribunal onde 

ocorreram. 

II - A nulidade processual pode ser suprida pela prática do ato omitido, sem necessidade de 

anular todo o processado subsequente, de acordo com o princípio de que os efeitos da 

nulidade processual devem ser circunscritos ao indispensável, conforme salienta a doutrina 

(cfr. Lebre de Freitas/Isabel Alexandre, Código de Processo Civil Anotado, vol. 1.º, 4.ª 

edição, 2018, pág. 404), remetendo a lei esse juízo de anular ou não os atos subsequentes 

ao ato omitido para uma análise casuística do juiz (Abrantes Geraldes, Código de Processo 

Civil Anotado, vol. I, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2020, pág. 249). 

III - Tendo o tribunal da Relação procedido a uma alteração da matéria de facto que incidiu, não 

sobre uma questão lateral ou secundária na economia do processo, mas sobre a questão 

central e decisiva para aferir da responsabilidade civil médica e que implicou uma 

modificação essencial da motivação jurídica, conclui-se que o tribunal da Relação, apesar 

de ter confirmado a sentença de 1.ª instância, adotou uma fundamentação essencialmente 

diferente da perfilhada pelo tribunal de 1.ª instância, nos termos do art. 671.º, n.º 3, do 

CPC. 

IV - É consensual que, tendo a reforma da sentença como desiderato suprir os lapsos ou erros 

manifestos assinalados nas als. a) e b) do n.º 2 do art. 616.º do CPC, não se destina a 

corrigir eventuais erros de julgamento ou a servir de veículo para o reclamante exprimir a 

sua discordância com a decisão ou defender a sua posição técnico-jurídica em relação às 

questões de direito resolvidas pelo acórdão objeto do pedido de reforma. 
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 Incidente n.º 359/10.1TVLSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Adoção 

 Requisitos 

 Interpretação da lei 

 Confiança judicial de menores 

 Entrega de menor a terceiro 

 Regulação das responsabilidades parentais 

 Interesse superior da criança 

 Revista excecional 
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I - Para que o direito responda às necessidades da vida e para que o interesse do adotando seja 

completamente protegido, deve entender-se que a expressão “confiança”, ínsita no art. 

1980.º, n.º 3, do CC, tem um sentido amplo, englobando a confiança da criança a uma 

terceira pessoa, ao abrigo de uma medida de proteção (por exemplo, apoio junto de outro 

familiar ou confiança a pessoa idónea), ou, ao abrigo de uma decisão judicial proferida 

num processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais. 

II - Verifica-se o requisito de adotabilidade – capacidade da adotanda – nos casos em que, 

tendo a confiança administrativa com vista a futura adoção sido decretada depois de a 

menor atingir mais de 15 anos de idade, se demonstre que a guarda da menor foi confiada, 

antes de esta completar 15 anos, à requerente da adoção, por acordo entre esta e os pais 

biológicos, homologado pelo tribunal num processo de regulação do exercício das 

responsabilidades parentais. 
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 Revista n.º 211/20.2T8STC.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de seguro 

 Inoponibilidade do negócio 

 Terceiro 

 Intervenção acessória 

 Legitimidade para recorrer 

 Intervenção provocada 

 Assistente 

 Prejuízo sério 

 Efeitos da sentença 

 Caso julgado 

 Ação de regresso 

 Reclamação 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Rejeição de recurso 

 

I - A jurisprudência do STJ tem entendido que não é consentido ao interveniente acessório 

recorrer autonomamente, salvo no caso de revelia do assistido (art. 329.º do CPC), pois 

que, beneficiando do estatuto de assistente, assume a posição de auxiliar de uma das partes 

principais: do réu-chamante. 

II - Ao incidente da intervenção acessória provocada está subjacente a ideia de que a posição 

processual que deve corresponder ao sujeito passivo da relação de regresso, meramente 

conexa com a relação material controvertida – e invocada pelo réu como causa do 

chamamento – é a de mero auxiliar da defesa, tendo em vista o seu interesse indireto ou 

reflexo na improcedência da pretensão do autor. Isto mesmo se afigura conforme com o 

direito substantivo, pois que, de outro modo – mediante a atribuição de uma posição 

processual que não a de mero auxiliar do réu-chamante e sem a correspondente posição 

material ou substantiva –, o contrato de seguro celebrado entre o réu-chamante e o 

interveniente acessório chamado como que seria oponível ao autor, violando-se o princípio 

da relatividade dos contratos consagrado no art. 406.º, n.º 2, do CC. O autor ver-se-ia 

compelido a litigar com um terceiro – com o qual não mantem qualquer relação jurídica 
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material –, por força de um contrato de seguro celebrado entre este e o réu-chamante e ao 

qual é alheio (e que não foi celebrado a seu favor). 

III - O art. 631.º, n.º 2, do CPC reveste-se de natureza excecional. Como requisito da atribuição 

de legitimidade recursiva a quem não é parte principal na causa, este preceito estabelece a 

existência de prejuízo direto e efetivo. 

IV - A decisão da ação principal não se reflete diretamente na esfera jurídica do chamado: 

condenado é o réu e não o chamado. Os efeitos dessa decisão não se lhe referem 

diretamente. Essa decisão apenas produz efeitos numa ação subsequente, em que o 

chamado se encontra protegido dos efeitos decorrentes da inação da parte principal (art. 

332.º, als. a) e b), do CPC). Por outro lado, muito dificilmente se pode afirmar a existência 

de um prejuízo efetivo, porque esse depende tanto da propositura como da procedência da 

ação de regresso. 

V - De iure constituto, não é admissível a interposição autónoma de um recurso próprio pelo 

interveniente acessório, por o mesmo não beneficiar do estatuto de parte principal e a 

decisão do litígio assumir para si relevância apenas indireta ou reflexa e eventual ou 

hipotética no âmbito de uma futura e eventual acção de regresso que o réu venha a intentar 

contra si. 

 

 09-02-2021 

 Reclamação n.º 972/16.3T8EVR.E1-A.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Interpretação da lei 

 Exame crítico das provas 

 Temas da prova 

 Factos conclusivos 

 Factos genéricos 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da razoabilidade 

 Reapreciação da prova 

 Ato inútil 

 Poderes da Relação 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - Nos termos do art. 652.º, n.º 1, al. b), do CPC, deve admitir-se a revista regra na parte do 

acórdão recorrido em que se recusou parcialmente a apreciação da impugnação da decisão 

sobre a matéria de facto quer por não se encontrarem reunidos todos os requisitos previstos 

no art. 640.º do CPC, quer por se considerar que a alteração pretendida se afigura inútil à 
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decisão da causa (art. 674.º, n.º 1, al. b), do CPC). Não se verifica, nesta parte, dupla 

conformidade decisória. O mesmo se diga a propósito da violação de disposições 

processuais, pela Relação, no exercício dos respetivos poderes de reapreciação da decisão 

de facto. 

II - Em ordem a apurar se a fundamentação das decisões das instâncias é ou não essencialmente 

diferente releva o conteúdo de cada uma dessas decisões e não o sumário do acórdão 

recorrido. 

III - O conceito de fundamentação essencialmente diferente não se basta com qualquer 

modificação ou alteração da fundamentação no iter jurídico que suporta o acórdão da 

Relação em confronto com a sentença de 1.ª instância. 

IV - A Relação não se abstém de conhecer da impugnação da decisão de facto quando, a 

propósito de alguns pontos da matéria de facto, considerou que não foram cabalmente 

observados pelos recorrentes os ónus previstos no art. 640.º, n.º 1, do CPC e, quanto a 

outros pontos, reputou tratar-se de matéria irrelevante para a decisão final. 

V - O dever de reapreciação da prova por parte da Relação apenas existe no caso de os 

recorrentes respeitarem todos os ónus previstos no art. 640.º, n.º 1, do CPC e de a matéria 

em causa se afigurar relevante para a decisão final. 

VI - Na interpretação-aplicação do art. 640.º do CPC, o STJ tem observado, fundamentalmente, 

um critério de proporcionalidade e de razoabilidade. 

VII - O art. 640.º, n.os 1, al. b), e 2, do CPC não exige que os recorrentes se pronunciem sobre a 

valoração alegadamente correta dos meios de prova por si indicados. 

VIII - Segundo a jurisprudência do STJ, nada impede a Relação de apreciar se a factualidade 

indicada pelos recorrentes é ou não relevante para a decisão da causa, podendo, no caso de 

concluir pela sua irrelevância, deixar de apreciar, nessa parte, a impugnação da matéria de 

facto por se tratar de ato inútil. 

 

 09-02-2021 

 Revista n.º 26069/18.3T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Interpretação da lei 

 Salário mínimo nacional 

 Decisão judicial 

 Factos supervenientes 

 Modificação 

 Revista excecional 

 

I - O instituto da exoneração do passivo restante permite o denominado fresh start, após o 

decurso de cinco anos de provação. 

II - Durante esses cinco anos, que é o período de cessão (art. 239.º, n.º 2, do CIRE), o 

rendimento disponível do insolvente, que é entregue ao fiduciário (art. 240.º do CIRE), é 

afetado ao pagamento das dívidas que restarem após a liquidação do seu património. 

III - O montante do rendimento não abrangido pela cessão ao fiduciário há-de ser fixado 

casuisticamente, tendo em conta o que seja necessário para o sustento minimamente digno 

do devedor e do seu agregado familiar (art. 239.º, n.º 3, al. b), subal. i), do CIRE). O 
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legislador usou um conceito indeterminado, que permite atender às particularidades das 

situações da vida e alcançar uma “individualização” da solução. 

IV - Atendendo à necessidade de conciliar os interesses dos insolventes/requerentes com os dos 

seus credores, de um lado e, de outro, à economia de escala permitida pela comunhão 

conjugal, considera-se adequado excluir do rendimento disponível a ceder ao fiduciário o 

montante correspondente a um SMN e meio. 

V - A decisão que determina o montante do rendimento excluído da cessão ao fiduciário é 

suscetível de ser modificada no caso de alteração superveniente das circunstâncias que lhe 

estiveram subjacentes. 

 

 09-02-2021 

 Revista n.º 2194/19.2T8ACB-B.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Recurso de apelação 

 Competência da Relação 

 Reapreciação da prova 

 Exame crítico das provas 

 Dever de fundamentação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso de revista 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Ato inútil 

 Omissão de pronúncia 

 Reforma de acórdão 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - No conhecimento da impugnação da matéria de facto em recurso de apelação, o tribunal da 

Relação tem de fazer constar no acórdão tanto a resposta aos factos impugnados – 

provados/não provados/provados apenas/provados com a explicação… – como, 

fundamentalmente, “analisar criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos 

instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua 

convicção” – art. 607.º, n.º 4, aplicável ex vi art. 663.º, n.º 2, do CPC. 

II - Se tais fundamentos se surpreendem, de forma tímida, quanto a certos factos não provados 

mas nada é dito quanto aos outros, que não mereceram resposta contrária na 2.ª instância (e 

se mantiveram “não provados”), desconhecem-se, por maior labor interpretativo que se 

desenvolva, o fundamento ou os fundamentos, que conduziram o coletivo de juízes decisor 

do recurso chegar a tal decisão, o que envolve uma completa ausência de fundamentos e 

não apenas de deficiente exposição dos mesmos, estamos perante uma causa de nulidade 

parcial do acórdão por falta de fundamentação. 

 

 09-02-2021 

 Revista n.º 19978/17.9T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 
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 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Acácio das Neves 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Menor 

 Dano morte 

 Danos não patrimoniais 

 Progenitor 

 Cálculo da indemnização 

 Condutor 

 Culpa exclusiva 

 

I - Num acidente de viação que vitimou uma criança de 7 anos, numa reta com 200 metros e 

com boa visibilidade, quando procedia ao atravessamento da estrada que iniciara numa 

altura em que não havia qualquer veículo a aproximar-se, a responsabilidade é de imputar 

em exclusivo ao condutor do veículo pelo facto de seguir desatento e descuidado e nem 

sequer ter reparado na presença da criança que atropelou mortalmente, sem dela se desviar 

ou travar. 

II - Não existem motivos para considerar excessiva a indemnização pela perda do direito à vida 

que a Relação fixou equitativamente em € 100 000,00. 

III - Também não existem motivos para reduzir a indemnização de € 40 000,00 arbitrada a cada 

um dos progenitores pelos danos morais decorrentes da morte da única filha, nem tão 

pouco para estabelecer qualquer distinção entre os progenitores em função do respetivo 

percurso pessoal, pois ambos ficaram profundamente abalados. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 625/18.8T8AGH.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

 Maria da Graça Trigo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação executiva 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Ofensa do caso julgado 

 

I - Resulta do art. 854.º do CPC que não há lugar a recurso de revista no âmbito do processo 

executivo, excepto nos casos em que o recurso é sempre admissível. 

II - Sendo manifesto que não se verifica o fundamento específico de recorribilidade da ofensa de 

caso julgado, não pode o recurso de revista ser admitido ao abrigo do art. 629.º, n.º 2, al. a), 

do CPC. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 576/07.1PASTS-A.P1-A.S2 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 
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 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano (declaração de voto) 

 

 Maior acompanhado 

 Remoção 

 Substituição 

 Administração 

 Património 

 Prestação de contas 

 

I - No âmbito do processo de acompanhamento de maior e dos seus incidentes, designadamente 

do incidente de remoção e substituição do acompanhante, o tribunal deve decidir tendo 

como critério determinante a dignidade e o bem-estar do maior (cfr. art. 140.º, n.º 1, do 

CC). 

II - Os aspectos relacionados com a administração dos bens do maior não devem, 

evidentemente, ser descurados, podendo o tribunal, quando se justifique, determinar que o 

acompanhante preste contas, nos termos do art. 151.º, n.º 2, do CC. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 76/15.6T8ALJ.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 Ação executiva 

 Oposição à penhora 

 Autoridade do caso julgado 

 Ofensa do caso julgado 

 Herança 

 Herdeiro 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

A decisão que julga procedente a oposição à penhora de bens do executado, que não integravam 

a herança por morte da sua mãe, não desrespeita a autoridade do caso julgado formado pela 

sentença exequenda que havia condenado o executado, na qualidade de herdeiro da sua 

mãe, a pagar determinada quantia. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 4395/14.0YYLSB-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Competência material 

 Tribunal administrativo 

 Tribunal comum 

 Ónus de alegação 

 Responsabilidade solidária 
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 Empresa pública 

 Empresa privada 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - Estando unicamente em causa uma questão de competência material, o presente recurso é 

admissível ao abrigo da previsão do art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC. 

II - Deve entender-se que a norma do n.º 2 do art. 4.º do ETAF, ao atribuir competência à 

jurisdição administrativa para julgar litígios nos quais devam ser conjuntamente 

demandadas entidades públicas e particulares entre si ligados por vínculos jurídicos de 

solidariedade (...), impõe ao autor (que proponha a acção nos tribunais administrativos) ou 

ao réu (que deduza excepção de incompetência material quando a acção é proposta nos 

tribunais comuns) o ónus de alegar factos concretos que traduzam a existência de um 

vínculo ou relação jurídica de solidariedade que apenas tem por fonte a lei ou a vontade das 

partes (cfr. art. 513.º do CC). 

III - Alegar, como faz o autor, que a obrigação entre os réus é solidária constitui uma conclusão 

ou objectivo jurídico, insuficiente por si só, para fixar, a montante, a competência dos 

tribunais administrativos, pelo que, tal como entendeu a Relação, deve o litígio contra os 

réus privados, incluindo o aqui recorrente, ser resolvido pelos tribunais judiciais, por ser a 

ordem jurisdicional residualmente competente (cfr. art. 64.º do CPC). 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 34279/15.9T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Recurso de apelação 

 Rejeição de recurso 

 Anulação de acórdão 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Princípio da proporcionalidade 

 Processo equitativo 

 

I - O respeito pelas exigências do n.º 1 do art. 640.º do CPC tem de ser feito à luz do princípio 

da proporcionalidade dos ónus, cominações e preclusões impostos pela lei processual, 

princípio que constitui uma manifestação do princípio da proporcionalidade das restrições, 

consagrado no art. 18.º, n.os 2 e 3, da Constituição, e da garantia do processo equitativo, 

consagrada no art. 20.º, n.º 4, da Constituição. 

II - No caso dos autos, afigura-se que o fundamento de rejeição da impugnação de facto é 

excessivamente formal, já que a substância do juízo probatório impugnado se afigura 

susceptível de ser apreendida, tendo sido, aliás, efectivamente apreendida pelos apelados ao 

exercerem o contraditório de forma especificada. 

III - Trata-se de uma acção relativamente simples, com um reduzido número de factos provados 

e de factos não provados, em que a pretensão dos réus justificantes é facilmente apreensível 

e reconduzível aos factos por si alegados para demonstrarem a usucapião e que encontram 

evidente ou imediato reflexo nos factos não provados que pretendem que sejam 
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reapreciados, factos esses correspondentes, em grande medida, à matéria objecto da 

escritura de justificação. 

IV - Assim sendo, a necessidade de respeitar o referido princípio, constitucionalmente fundado, 

da proporcionalidade dos ónus, cominações e preclusões impostos pela lei processual 

determina a anulação do acórdão recorrido, devendo os autos baixar ao tribunal a quo para 

apreciação da impugnação da matéria de facto, de acordo com os parâmetros enunciados, e 

subsequente julgamento de direito em conformidade. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 4279/17.0T8GMR.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Reforma de acórdão 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Litigância de má-fé 

 Extemporaneidade 

 

I - Constata-se que o requerente formula pedido de reforma do acórdão sem indicar qualquer 

dos fundamentos legalmente previstos, antes se limitando a manifestar a sua discordância 

com o sentido da decisão de mérito e com a decisão de condenação por litigância de má-fé. 

II - Na medida em que, nos termos do art. 613.º, n.º 1, do CPC, aplicável ao recurso de revista 

ex vi art. 679.º e art. 666.º do mesmo Código, proferido o acórdão se esgota o poder 

jurisdicional, encontra-se o tribunal impedido de alterar tais decisões. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 5279/17.6T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Sub-rogação 

 Prazo de prescrição 

 Transação 

 Sentença homologatória 

 Intervenção principal 

 Acidente de viação 

 Acidente de trabalho 

 

I - É jurisprudência hoje pacífica, mormente do STJ, que às situações de sub-rogação legal é 

aplicável, analogicamente, o prazo de prescrição de 3 anos previsto no art. 498.º, n.º 2, do 

CC, a contar do pagamento efetuado pelo sub-rogado ao credor originário. 

II - Todavia, no caso em que sobrevenha sentença judicial a reconhecer o direito do sub-rogado 

ao reembolso das quantias por este pagas ao credor originário, aquele direito passa a estar 

sujeito ao prazo ordinário de prescrição de 20 anos nos termos do art. 311.º do CC. 

III - A sentença homologatória de uma transação, a condenar as partes nos seus precisos termos, 

no âmbito da qual o devedor assume, perante o credor originário, ser responsável pelo 

pagamento, ao legalmente sub-rogado, das quantias já recebidas deste por aquele credor, 
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vale como sentença de reconhecimento, vinculativa para esse devedor e que aproveita ao 

sub-rogado para os efeitos do art. 311.º do CC. 

IV - A tal aproveitamento não obsta o facto de o sub-rogado, não ter intervindo nessa transação, 

embora sendo interveniente principal no processo, mas sem que tenha também impugnado 

a sentença homologatória. 

 

 11-02-2021 

 Revista n.º 2315/18.2T8FAR.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) 

 Maria da Graça Trigo 

 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Caso julgado 

 Requisitos 

 Autor 

 Cônjuge 

 Litisconsórcio voluntário 

 Causa de pedir 

 Aplicação financeira 

 Responsabilidade bancária 

 Dever de informação 

 Valores mobiliários 

 

I - A excepção de caso julgado pressupõe a identidade de sujeitos, de causa de pedir e de pedido 

entre uma acção a correr termos e outra já decidida por decisão transitada em julgado. 

II - Não se verifica identidade de sujeitos se a 1.ª acção foi intentada apenas pelo marido e a 2.ª 

por ele acompanhado do seu cônjuge. 

III - Também não se verifica identidade de causas de pedir na acção, em que se repete o pedido 

de condenação do Banco a pagar o que o autor investiu num produto financeiro 

comercializado pelo réu, se na 1.ª acção se invocou a responsabilidade contratual por 

violação do dever de informação, e na 2.ª a alegada garantia de solvabilidade prestada pelo 

réu relativamente ao papel comercial subscrito pelo autor. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 3159/18.7T8STR.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Responsabilidade contratual 

 Pressupostos 

 Cumprimento defeituoso 

 Presunção de culpa 

 Ónus da prova 

 Facto constitutivo 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
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 Princípio da livre apreciação da prova 

 

I - Ao STJ não cabe sindicar a decisão da Relação sobre a matéria de facto quando está em 

causa prova sujeita à livre apreciação do julgador. 

II - Se é certo que na responsabilidade contratual se presume a culpa do devedor (art. 799.º do 

CC), os restantes pressupostos – a ilicitude, ou seja, a desconformidade entre a conduta 

devida e a observada, a culpa, o dano, e o nexo de causalidade entre o facto e o dano – 

devem ser provados pelo credor, por serem constitutivos do direito alegado (n.º 1 do art. 

342.º do CC). 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 29108/18.4YIPRT.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Recurso de apelação 

 Rejeição de recurso 

 Conclusões 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Alegações repetidas 

 Princípio da proporcionalidade  

 Princípio da economia e celeridade processuais 

 Princípio da justiça 

 Questão relevante  

 

I - O não conhecimento do recurso, deve ser usado com parcimónia e moderação, devendo ser 

utilizado, tão só, quando não for de todo possível, ou for muito difícil, determinar as 

questões submetidas à apreciação do tribunal superior ou ainda quando a síntese ordenada 

se não faça de todo. 

II - Se a Relação considerar que as alegações estavam viciadas por “falta de conclusões”, em 

lugar da rejeição imediata do recurso que é cominada pelo art. 639.º, n.º 3, do CPC, cumpre 

ao relator proferir despacho de convite ao aperfeiçoamento nos termos previstos no referido 

do CPC. 

III - A reprodução nas “conclusões” do recurso da respectiva motivação não equivale a uma 

situação de alegações com “falta de conclusões”, de modo que em lugar da imediata 

rejeição do recurso, nos termos do art. 641.º, n.º 2, al. b), do CPC, é ajustada a prolação de 

despacho de convite ao aperfeiçoamento, com fundamento na apresentação de conclusões 

complexas ou prolixas, nos termos do art. 639.º, n.º 3, do CPC. 

IV - Mesmo com conclusões que são repetições da maioria das alegações, sendo possível a 

triagem do que verdadeiramente interessa, como foi feito no acórdão recorrido na sua pág. 

32, é de rejeitar o convite a que se refere o n.º 3 do art. 639.º do CPC, devendo a Relação 

colocar os valores da justiça, da celeridade e da eficácia acima de aspectos de natureza 

formal. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 18625/18.6T8PRT.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 
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 Ferreira Lopes 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Litigância de má-fé 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Duplo grau de jurisdição 

 

 18-02-2021 

 Incidente n.º 189/14.1TBPTM.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Contrato de prestação de serviços 

 Ónus da prova  

 Simulação 

 Pagamento indevido 

 Terceiro 

 Obrigação plural 

 Contrato de mandato 

 Enriquecimento sem causa 

 

I - Não se provando que o réu se obrigou, com base em qualquer contrato ou acordo de 

vontades, a pagar à autora o valor dos serviços que esta tenha prestado tal valor não é 

exigível àquele. 

II - Ficando provado que num contrato de prestação de serviços a prestadora/autora aceitou ser 

paga por outra entidade que não a ré, para que esta pudesse ser responsável pelo pagamento 

em virtude de um acordo pelo qual a entidade que figurava como pagadora seria só um 

instrumento através do qual passaria o dinheiro da ré para a autora, impunha-se que ficasse 

provado esse acordo simulatório. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 5745/16.0T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Impugnação da matéria de facto 

 

 18-02-2021 

 Incidente n.º 3782/18.0T8VCT.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 
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 Contrato de seguro 

 Intervenção provocada 

 Interrupção da prescrição 

 Agente de execução 

 Prescrição 

 Responsabilidade extracontratual 

 Responsabilidade contratual 

 Seguro obrigatório 

 Citação 

 Penhora 

 Obrigação solidária 

 Responsabilidade solidária 

 

I - A seguradora para quem foi contratualmente transferido o risco decorrente de eventual 

responsabilidade civil extracontratual do agente de execução, caso se encontre prescrito o 

direito do lesado pedir a indemnização perante o segurado, pode, com êxito, deduzir a 

excepção de prescrição da obrigação de indemnizar, porque a sua relação com o lesado não 

subsiste sem a relação do segurado com o lesado, estando-lhe subordinada. 

II - Se o lesado tiver proposto acção só contra lesante/segurado e se o direito a pedir a 

indemnização não estiver prescrito, porque a acção entrou em juízo mais de cinco dias 

antes do decurso do prazo de harmonia com o previsto no n.º 2 do art. 323.º do CC, não 

pode ser julgado prescrito esse mesmo direito quanto à seguradora se esta vier a intervir na 

acção e quando for citada já tiver decorrido o prazo de prescrição. 

III - Porque a intervenção da seguradora não se apoia na responsabilidade civil extracontratual 

mas sim na responsabilidade contratual emergente do contrato de seguro, o efeito 

interruptivo produzido pela citação do lesante na relação principal estende-se à relação 

subordinada constituída por via do contrato de seguro. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 35/19.0T8ODM-A.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Ação executiva 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Conclusões 

 Ónus de alegação 

 Espécie de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 Acórdão fundamento 

 Certidão 

 

I - Sem prejuízo dos casos em que é sempre admissível recurso para o STJ, apenas cabe revista, 

nos termos gerais, dos acórdãos da Relação proferidos em recurso nos procedimentos de 
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liquidação não dependente de simples cálculo aritmético, de verificação e graduação de 

créditos e de oposição deduzida contra a execução. 

II - Nos termos do disposto no art. 637.º, n.º 2, do CPC, o recorrente deve indicar, nas 

conclusões das suas alegações, os motivos especiais de admissibilidade do recurso e, 

quando se invoque contradição jurisprudencial, deve ainda demonstrar essa contradição 

juntando, obrigatoriamente, cópia do acórdão fundamento, ainda que não certificada, sob 

pena de imediata rejeição do recurso. 

III - O reclamante não pode servir-se da «reclamação para a conferência» para modificar os 

termos da interposição do recurso, tal como foi inicialmente definido nas respetivas 

alegações.  

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 1148/13.7TJVNF-C.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

 Ilídio Sacarrão Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 

I - A arguição de nulidades destina-se apenas a sanar vícios de ordem formal que eventualmente 

inquinem a decisão, não podendo servir para as partes manifestarem discordâncias e 

pugnarem pela alteração do sentido decisório a seu favor. 

II - Só a falta absoluta de fundamentação que torne de todo incompreensível a decisão é que 

releva para efeitos da nulidade da sentença prevista no art. 615.º, n.º 1, al. b), do CPC. 

III - A nulidade prevista no art. 615.º, n.º 1, al. d), do CPC apenas se verifica quando o juiz 

deixe de pronunciar-se sobre as «questões» pelas partes submetidas ao seu escrutínio, ou de 

que deva conhecer oficiosamente, ou conheça de questões que não faziam parte do objeto 

do recurso. 

 

 18-02-2021 

 Incidente n.º 1695/17.1T8PDL-A.L2.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

 Ilídio Sacarrão Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de seguro 

 Seguro de grupo 

 Dever de informação 

 Dever de comunicação 

 Cláusula de exclusão 

 Oponibilidade 

 Seguradora 

 Banco 

 Tomador 

 Representante 
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 Ónus da prova 

 Cláusula contratual geral 

 Prémio de seguro 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Apensação de processos 

 Valor da causa 

 

I - Não é admissível recurso de revista de um acórdão da Relação cujo objecto é a apreciação da 

arguição de nulidade de um anterior acórdão da Relação. 

II - As “nulidades previstas nos arts. 615.º e 666.º” (al. b) do n.º 1 do art. 674.º do CPC) podem 

ser invocadas como fundamento de um recurso de revista que seja admissível. 

III - Não é fundamento de nulidade por excesso de pronúncia o conhecimento, pela Relação, de 

um recurso de apelação, admitido em 1.ª instância, cuja inadmissibilidade não foi 

sustentada pelo então recorrido, nem nas contra-alegações de recurso, nem em qualquer 

outro acto anterior à emissão do acórdão da Relação que o apreciou. 

IV - A apensação de processos não termina com a individualidade das acções apensadas, 

nomeadamente para efeitos do valor de cada uma e, portanto, da recorribilidade das 

decisões proferidas quanto aos pedidos respectivos. 

V - Resultava do disposto no n.º 1 do art. 4.º do DL n.º 176/95, de 26-07, aqui aplicável, que a 

obrigação de informação das cláusulas de exclusão de riscos ao segurado que aderia a um 

contrato de seguro de grupo contributivo incumbia ao tomador do seguro, cabendo-lhe 

igualmente o ónus da prova “de ter fornecido estas informações” (n.º 2); à seguradora 

competia elaborar “um espécimen” de acordo com o qual o tomador do seguro devia 

cumprir a obrigação de informar, bem como “facultar, a pedido dos segurados, todas as 

informações necessárias para a efectiva compreensão do contrato” (n.º 1 e n.º 5). 

VI - A imposição do dever de informação ao tomador do seguro, por um lado, está de acordo 

com a configuração do contrato de seguro de grupo e, por outro, impede o tratamento do 

Banco-tomador do seguro como um representante ou intermediário da seguradora. 

VII - Não criando a lei nenhuma responsabilidade objectiva da seguradora pelo incumprimento 

do Banco tomador do seguro, tal incumprimento não lhe é oponível, não implicando 

portanto a eliminação das cláusulas de exclusão de riscos. 

VIII - Isto não significa, todavia, nem que esse incumprimento seja desprovido de sanção – o 

Banco é responsável pelos prejuízos que causar ao segurado, como hoje se diz 

expressamente no art. 79.º do DL n.º 72/2008 –, nem que o segurado não possa demandar o 

Banco para o responsabilizar, ou para discutir a violação de qualquer outra regra. 

IX - Essa responsabilização do Banco, todavia, exige que o Banco seja demandado e que contra 

ele seja formulado um pedido. 

X - Não tendo sido demandada a instituição de crédito tomadora do seguro, não pode ser 

imputada à seguradora – nem ser-lhe oposta – a violação do dever de comunicação. 

XI - De qualquer modo, o art. 4.º do DL n.º 176/95 já dispunha, como sanção, que “Nos seguros 

de grupo contributivos, o incumprimento do referido no n.º 1 [dever de informação] 

implica para o tomador do seguro a obrigação de suportar de sua conta a parte do prémio 

correspondente ao segurado, sem perda de garantias por parte deste, até que se mostre 

cumprida a obrigação”. 

XII - O regime especificamente previsto pelo DL n.º 176/95 para o contrato de seguro afasta a 

aplicabilidade do regime das cláusulas contratuais gerais, definido genericamente pelo DL 
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n.º 446/85, no que é incompatível com aquele. Assim sucede quanto à definição dos 

sujeitos do dever de informação e quanto à consequência do respectivo incumprimento. 

XIII - A exclusão do contrato das cláusulas relativamente às quais não foi cumprido o dever de 

informação, em aplicação do regime definido pelas als. a) e b) do art. 8.º do DL n.º 446/85, 

para além de não se mostrar conforme com a configuração do contrato de seguro de grupo, 

não é a que resulta do disposto no art. 4.º DL n.º 176/95, que prevê uma consequência 

diversa da exclusão das cláusulas não comunicadas – a imposição ao tomador da 

“obrigação de suportar a parte do prémio correspondente ao segurado” (n.º 3 do art. 4.º do 

DL n.º 176/95). 

XIV - Se é exacto que esta protecção, por si só, é menos eficaz do que seria a manutenção do 

contrato, sendo eliminada a cláusula de exclusão, da sua conjugação com as regras gerais 

da responsabilidade civil resulta um grau equivalente de protecção. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 418/19.5T8FLG.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) 

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado 

 

 Reclamação da conta 

 Remanescente da taxa de justiça 

 Extemporaneidade 

 Tempestividade 

 Erro material 

 Inconstitucionalidade 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - O incidente de reclamação da conta tem como fundamento a existência de erros ou 

ilegalidades na elaboração material da conta de custas. 

II - Em consequência, deverá ter-se como intempestivo o pedido de dispensa do pagamento do 

remanescente da taxa de justiça apresentado na reclamação da conta. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 1213/12.8TBSSB-F.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Usucapião 

 Loteamento 

 Prédio urbano 

 Posse 

 Registo predial 

 Aquisição originária 

 Contrato de compra e venda 

 Nulidade 

 Norma imperativa 

 Impugnação da matéria de facto 
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 Ónus de alegação 

 Conclusões 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 

I - A remissão genérica das conclusões para “como melhor acima alegado e demonstrado” ou 

para “tudo quanto ficou supra alegado e demonstrado” não é suficiente para que o 

recorrente cumpra os ónus processuais do art. 640.º do CPC. 

II - A aquisição da propriedade, designadamente por usucapião, precede a aplicação das normas 

de direito do urbanismo – ou, ainda que não preceda, prevalece sobre a aplicação das 

normas de direito do urbanismo relativas à divisão, ou ao fraccionamento, dos prédios. 

III - O possuidor pode adquirir por usucapião, ainda que o prédio sobre a qual o possuidor 

exerça os seus poderes tenha sido autonomizado a despeito das normas de direito do 

urbanismo. 

IV - O possuidor pode adquirir por usucapião, ainda que o prédio sobre a qual o possuidor 

exerça os seus poderes não tenha sido registado ou tenha sido registado em nome de 

terceiro. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 20592/16.1T8SNT.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão interlocutória 

 Ofensa do caso julgado 

 Rejeição de recurso 

 

I - O recurso de revista de decisões interlocutórias só será admissível desde que estejam 

preenchidos os pressupostos do art. 671.º, n.º 2, do CPC. 

II - Quando o acórdão recorrido, ao pronunciar-se sobre a questão do caso julgado, tenha dado 

como procedente a excepção deduzida, o recurso de revista não poderá ter como 

fundamento específico a sua ofensa ou violação. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 26151/16.1T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Questão relevante 

 Admissibilidade de recurso 

 Prazo de interposição do recurso 

 Contrato de arrendamento  

 Procedimento especial de despejo 
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I - O recurso para uniformização de jurisprudência pressupõe que o acórdão recorrido esteja em 

contradição com algum acórdão anteriormente proferido pelo STJ, denominado de acórdão 

fundamento; que os dois acórdãos tenham sido proferidos no domínio da mesma legislação; 

e que os dois acórdãos tenham sido proferidos sobre a mesma questão fundamental de 

direito. 

II - Não há contradição entre um acórdão que não toma conhecimento do objecto do recurso, 

aplicando a regra de que não é admissível recurso de revista de acórdão da Relação que 

confirme o despacho do juiz de 1.ª instância que não admita o recurso de apelação, e um 

acórdão que se pronuncia sobre o prazo para a interposição do recurso, interpretando a 

regra do art. 15.º-S, n.os 5 e 8, da Lei n.º 6/2006, de 27-02, na redacção da Lei n.º 31/2012, 

de 14-08. 

 

 18-02-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 17/18.9YLPRT-A.P1.S1-A - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Processo de promoção e proteção 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão provisória 

 Ónus de alegação 

 Oposição de julgado 

 

A decisão cautelar proferida ao abrigo do art. 37.º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em 

Perigo (LPCJP) deverá subordinar-se ao regime das decisões proferidas em procedimentos 

cautelares previstas no art. 370.º, n.º 2, do CPC. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 14737/18.4T8SNT-B.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Ação de divisão de coisa comum 

 Conferência de interessados 

 Interpretação da lei 

 Interessado 

 Falta 

 Obrigatoriedade de comparência 

 Acordo 

 Adjudicação 

 

I - O art. 929.º do CPC deve ser objecto de uma interpretação declarativa, distinguindo os casos 

em que comparecem na conferência dois ou mais interessados e os casos em que 

comparece na conferência um, e só um, dos interessados na divisão de coisa comum. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

Fevereiro de 2021 

II - Quando compareçam na conferência dois ou mais interessados, poderá haver acordo para a 

adjudicação; quando compareça na conferência um, e só um, dos interessados, não poderá 

haver acordo – devendo aplicar-se o art. 929.º, n.º 2, segunda parte (“…é a coisa vendida, 

podendo os consortes concorrer à venda”). 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 3585/19.4T8BRG.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Reforma da decisão 

 Erro de julgamento 

 Lapso manifesto  

 

I - A reforma da decisão judicial, nos termos do n.º 2 do art. 616.º do CPC, tem, como 

pressuposto, um erro de julgamento cometido por “manifesto lapso”. 

II - Não se verificam os pressupostos da reforma da decisão judicial, quando o lapso, a existir, 

não se apresenta como ostensivo ou evidente e incontroverso, nem revelado por elementos 

exteriores à decisão proferida. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 709/12.6TVLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

 Oliveira Abreu 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Inexistência do casamento 

 Anulabilidade 

 Falta da vontade 

 Certidão 

 Documento autêntico 

 Valor probatório 

 Falsidade 

 Conservador do Registo Civil 

 Nulidade de acórdão 

 Impugnação da matéria de facto 

 Dever de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 

I - No acórdão que, especificando o fundamento da alteração da decisão sobre a matéria de 

facto, permite perceber a sua motivação, é cumprido o dever legal de fundamentação. 

II - A falta de declaração da vontade de qualquer dos nubentes acarreta a inexistência do 

casamento, enquanto a falta de vontade torna possível a anulabilidade do casamento. 

III - Não se demonstrando a falsidade da certidão do assento de casamento, nomeadamente 

quanto à falta da declaração de vontade do nubente, aquele documento autêntico conserva a 

sua força probatória plena quanto aos factos referidos como praticados pelo oficial público, 
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assim como quanto aos factos que nele são atestados com base nas suas perceções, como é 

o caso da expressão da declaração de vontade do nubente. 

IV - Descrita na certidão do assento de casamento a declaração da vontade de celebrar o 

casamento e dada sua força probatória plena como documento autêntico, não ilidida por 

falsidade, é de ter como verificada tal declaração da vontade. 

V - Não se provando a falta da declaração de vontade do nubente, não há fundamento, por tal 

motivo, para declarar juridicamente inexistente o casamento. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 1613/17.7T8VRL.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

 Oliveira Abreu 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Graduação de créditos 

 Sentença 

 Caso julgado material 

 Autoridade do caso julgado 

 Ação executiva 

 Ação declarativa 

 Ação de simples apreciação 

 Absolvição da instância 

 Princípio da justiça 

 

I - Na ação executiva, por regra, não há formação do caso julgado material. 

II - A sentença de verificação e graduação de créditos não forma caso julgado material quanto 

ao reconhecimento do direito de crédito. 

III - Na ação declarativa, entretanto, proposta pelo executado, com o fim de ser declarada a 

inexistência do direito de crédito, não pode decidir-se pela absolvição da instância, com 

fundamento no caso julgado. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 19520/18.4T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

 Oliveira Abreu 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão interlocutória 

 Questão nova 

 Inconstitucionalidade 

 Direito ao recurso 

 

I - Estatui o direito adjetivo civil, salvaguardando o princípio dimanado da Lei Fundamental, 

que lhe permite regular, com larga margem de liberdade, a existência dos recursos e a 

recorribilidade das decisões, condições gerais quanto à admissibilidade e formalidades 
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próprias de cada recurso, nomeadamente, aquelas que respeitam às decisões que 

comportam revista. 

II - Estando em causa um acórdão que recaiu sobre decisão interlocutória nova, sendo que não 

houve recurso do acórdão final da Relação a que possa acoplar-se, impõe afirmar que a 

acessoridade da impugnação da decisão interlocutória dita que a mesma não possa ser 

impugnada em revista. 

III - Do destino da não admissão de revista de decisão interlocutória da Relação por ausência de 

recurso da decisão final continuam a ser ressalvados, ao abrigo do n.º 4 do art. 671.º do 

CPC, os acórdãos que tenham interesse direto e efetivo para o recorrente, 

independentemente da decisão final, exigência que deve ser interpretada objetivamente, de 

modo a afastar o confronto do STJ com pretensões cuja resolução não determina qualquer 

benefício direto e efetivo para os recorrentes. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 2214/14.7T8LSB.L1-A.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 Nuno Pinto Oliveira 

 

 Contrato de seguro 

 Seguro facultativo 

 Furto 

 Facto constitutivo 

 Ónus da prova 

 Apólice de seguro 

 Interpretação da declaração negocial 

 Interpretação do negócio jurídico 

 Cláusula contratual 

 Seguradora 

 Risco 

 Objeto do contrato de seguro 

 Liquidação ulterior dos danos 

 

I - O contrato de seguro facultativo, seguro de danos, encerra um negócio jurídico por via do 

qual a seguradora assume o risco, nomeadamente, no caso de apropriação ilícita, 

garantindo os danos nos bens seguros, em consequência de furto, de acordo com o definido 

nas condições gerais, especiais e particulares da apólice, recebendo, em troca, o pagamento 

do respetivo prémio. 

II - A apólice encerra o documento que titula o contrato de seguro celebrado, de onde constam 

as respetivas condições gerais, especiais, se as houver, e particulares acordadas, sendo que 

o âmbito do contrato, consiste na definição das garantias, riscos cobertos e riscos excluídos. 

III - Da apólice deverão constar o objeto do seguro, os riscos cobertos, a vigência do contrato, a 

quantia segura e o prémio ajustado, importando, pois, para aferição do conteúdo do 

contrato, atender ao objeto do seguro e aos riscos cobertos na apólice, havendo igualmente 

que ter em conta as estipulações que visam excluir certo tipo de riscos. 

IV - O risco constitui um elemento essencial do contrato de seguro e traduz-se na possibilidade 

de ocorrência de um evento futuro e incerto de natureza fortuita, com consequências 

desfavoráveis para o segurado, conforme estabelecido no contrato de seguro, a par de que o 
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sinistro é a ocorrência concreta do risco contratado, devendo reunir as mesmas 

características com que é ali configurado. 

V - No âmbito de uma ação em que se pretenda a indemnização pelos danos resultantes de um 

sinistro coberto por contrato de seguro, incumbe ao segurado o ónus de provar, como factos 

constitutivos que são do direito invocado, além da ocorrência e circunstâncias do sinistro 

que preenche o risco, conforme configurado na cláusula de cobertura, a consequente perda 

ou dano dos bens segurados. 

VI - A redução a escrito das cláusulas do contrato determina a sujeição da interpretação do 

contrato às regras gerais estabelecidas no direito substantivo civil – arts. 236.º e ss. do CC – 

sendo que o objeto da interpretação é a declaração ou o comportamento declarativo, e o 

respetivo teor, o ponto de partida, pese embora haja que considerar outros elementos 

nomeadamente, o contexto das declarações e a sua finalidade, com vista a afinar o sentido 

juridicamente relevante da declaração em causa. 

VII - Conquanto o direito substantivo civil não se pronuncie sobre quais as circunstâncias 

atendíveis para a interpretação da declaração negocial, dever-se-á considerar todos os 

elementos que um declaratário medianamente instruído, diligente e sagaz, na posição do 

declaratário efetivo, teria tomado em conta. 

VIII - Impõe-se interpretar as cláusulas contratuais para se aferir se a situação dos autos encerra 

um sinistro condizente a uma ocorrência concreta do risco contratado, importando, pois, 

saber qual o valor jurídico da declaração negocial para daí reconhecer se a facticidade 

adquirida processualmente encerra uma ocorrência concreta do risco contratado, nos 

mesmos termos em que é configurado no contrato de seguro. 

IX - Consignando-se nas Condições Gerais da Apólice a cobertura dos danos causados aos bens 

seguros, nomeadamente, pela ocorrência do risco de furto, enquanto acto intencional de 

subtrair coisa móvel alheia, com intenção ilegítima de apropriação, para si ou para outra 

pessoa, quando verificada a introdução ilegítima em habitação, dever-se-á entender que não 

é exigida a demonstração da dinâmica de acesso à habitação, de arrombamento, 

escalamento ou chaves falsas, prevenidas em outras als. das Condições Gerais da Apólice, 

sendo suficiente para o preenchimento da previsão que ocorra uma introdução não 

consentida, com apropriação também não consentida de bens. 

X - Não se mostrando apurado o valor de alguns bens ilicitamente subtraídos, impõe-se relegar 

para posterior liquidação o montante global da indemnização a atribuir, sem prejuízo da 

condenação, desde logo, na importância apurada, relativa aos bens ilicitamente subtraídos. 

 

 18-02-2021 

 Revista n.º 64/18.0T8BRG.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 Nuno Pinto Oliveira 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Prova testemunhal 

 Contradita 

 Questão nova 

 Poderes da Relação 
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 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Conhecimento prejudicado 

 Rejeição de recurso 

 

I - A existência de dupla conforme – que se verifica quando seja confirmada a decisão da 1.ª 

instância sem voto de vencido e sem uma fundamentação essencialmente diferente – não é 

perturbada por discrepâncias marginais ou secundárias, que não consubstanciem um 

percurso jurídico diverso. 

II - A alteração da matéria de facto provada ou não provada apenas relevará, no que respeita à 

aferição da dupla conforme, quando conduza a uma motivação jurídica diferente, saindo-se 

do quadro normativo que sustentou a decisão recorrida. 

III - Quando, em sede de apreciação da impugnação da decisão da matéria de facto, estando em 

causa a avaliação do depoimento de uma testemunha, a quem o recorrente atribuiu falta de 

isenção e imparcialidade, o tribunal da Relação observa, tendo em conta o argumentário 

expresso no recurso, que, então, se impunha que o recorrente “em devido tempo, ou seja, 

na audiência de julgamento, tivesse usado da faculdade de contraditá-la, ao abrigo do 

disposto no art. 521.º do CPC”, tal não se configura como questão nova (sendo que 

“questão” não se confunde com argumentos ou razões) que desvirtue a dupla conforme. 

IV - Na verdade, uma observação desse teor inscreve-se na normal apreciação que a Relação 

deve levar a cabo no âmbito da impugnação da decisão da matéria de facto – que, no caso, 

não deixou de ser feita, analisando-se, sem obstáculo, o depoimento da testemunha, em 

conjugação com restantes meios de prova produzidos –, não representando qualquer crítica 

à actuação da 1.ª instância relativamente ao julgamento dessa matéria e que, 

eventualmente, pudesse motivar o uso dos poderes previstos no art. 662.º, n.º 2, do CPC, 

dirigindo-se, sim, ao impugnante, ou seja, ao interessado em abalar, através dos meios 

facultados pela lei, o depoimento da testemunha, que só a si poderá imputar não ter lançado 

mão daquele mecanismo processual (a contradita). 

V - O conhecimento, pelo STJ, das nulidades imputadas ao acórdão da Relação pressupõe que o 

recurso de revista seja admissível, o que, estando-se perante revista “normal”, é impedido 

pela existência de dupla conforme.  
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 Revista n.º 617/18.7T8PVZ.G1-A.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Nulidade de acórdão 

 Erro na apreciação das provas 

 Erro de julgamento 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Livre apreciação da prova 

 Confissão 

 Abuso do direito 

 Supressio 

 Venire contra factum proprium 
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I - Sendo aplicável ao autos, iniciados em 2006, o regime de recursos do atual CPC, nos termos 

do disposto no art. 7.º do DL n.º 41/2013, de 26-06 (com exceção da regra da dupla 

conforme estabelecida no n.º 3 do art. 671.º), podia a ré recorrente, nos termos do art. 673.º 

do CPC impugnar – no âmbito da revista que, incidindo sobre posterior acórdão da 

Relação, motivou a subida dos autos ao STJ – a decisão de anterior acórdão proferido em 

conferência pela Relação, de indeferimento da pretendida reforma de outro anterior 

acórdão que, julgando nessa parte (da pretendida reforma) improcedente a impugnação da 

matéria de facto, decidira manter como provado determinado ponto da matéria de facto – 

acórdão primeiro esse no qual se determinou a anulação da sentença e a repetição parcial 

do julgamento. 

II - Improcede a invocada nulidade daquele acórdão da conferência, uma vez que o alegado erro 

na apreciação da prova (resultante, nos termos invocados, da não valoração da força 

probatória plena das provas invocadas ou na contradição entre factos provados) se situa 

apenas no eventual erro de julgamento. 

III - Em face do disposto nos arts. 662.º, n.º 4, 674.º e 682.º do CPC, competindo às instâncias 

(1a instância e Relação) fixar a matéria de facto, o STJ apenas conhece de direito, sendo 

muito restritos os seus poderes de intervenção em termos de censura das decisões da 

Relação relativas à impugnação da matéria de facto, apenas o podendo fazer nas situações 

referidas no n.º 3 do art. 674.º. 

IV - Contrariamente ao que defende a ré recorrente, os elementos de prova em que a mesma 

baseia (documentos particulares, prova testemunhal, relatório pericial e esclarecimentos 

dos peritos, para além do depoimento de parte do legal representante da autora), com vista 

à alteração do ponto da matéria de facto em questão, não têm força probatória plena, 

estando sujeitos à livre apreciação das instâncias – e daí a impossibilidade de intervenção 

do STJ. 

V - A eventual declaração confessória resultante do depoimento de parte do legal representante 

da autora apenas teria força probatória plena no caso de ter sido reduzida a escrito, nos 

termos do art. 358.º do CC, o que não sucedeu. 

VI - O invocado (apenas em sede de recurso e na sequência da condenação da ré recorrente no 

pagamento à autora de determinada quantia) abuso de direito na modalidade de venire 

contra factum proprium resulta da violação do princípio da confiança, traduzida no facto de 

o demandante agir, de forma claramente ofensiva, contra as fundadas expetativas por ele 

criadas no demandado, no sentido do não exercício do direito. 

VII - E, por sua vez, o também invocado abuso de direito na modalidade da supressio, não se 

basta com a inação do titular do direito por longo tempo (naturalmente inferior ao decurso 

do prazo de prescrição, uma vez que, decorrido este, não faria sentido a invocação do abuso 

de direito), sendo ainda necessário que a legítima expetativa do não exercício do direito 

resulte (já não, neste caso, na conduta da parte que invoca o direito, ou seja, no factum 

proprium), em termos objetivos, das concretas circunstâncias do caso. 

VIII - Inexiste abuso de direito da autora, naquela primeira modalidade uma vez que, quanto ao 

factum proprium, nada resulta nesse sentido da factualidade provada, sendo que os 

elementos em que a ré recorrente se baseia nada têm a ver com uma qualquer conduta 

posterior ao tempo em que vigorou o contrato em causa nos autos celebrado entre as partes. 

IX - E o mesmo sucede em relação ao abuso de direito na modalidade da supressio, tendo-se em 

conta que: i) estamos no âmbito de uma mera ação de prestação de contas, de onde resulta 

que a autora não sabia qual o direito de crédito que detinha, e se é que o tinha, sobre a ré, 

pois que se assim não fosse, ter-se-ia socorrido da ação declarativa de condenação; ii) a ré 

recorrente na sua contestação não invocou o abuso de direito, limitando-se a pugnar pela 

inexistência da obrigação de prestar contas; iii) e, após se ter determinado que a ação 

seguisse os termos do processo ordinário, veio a concordar que a mesma seguisse como 
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ação de prestação de contas; iv) apresentadas as contas pela autora, a ré recorrente também 

apresentou as suas contas, pedindo que se atendesse às mesmas, sendo a autora condenada, 

para além do mais, a pagar-lhe determinada quantia - o que ora pretende por via recursiva. 

X - Trata-se de uma clara e evidente contradição (nos limites da má-fé) a invocação do abuso de 

direito (relativamente ao crédito atribuído à autora pelas instâncias em resultado do 

julgamento das contas prestadas) por parte da ré recorrente, quando esta, ao mesmo tempo, 

pretende que em resultado das suas contas que, em seu entender, deviam ser consideradas, 

continua a pretender que seja a autora condenada a pagar-lhe determinada quantia. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 1206/06.4TVPRT.P2.S1 - 1.ª Secção  

 Acácio das Neves (Relator)  

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Execução para pagamento de quantia certa 

 Juros de mora 

 Anatocismo 

 Prescrição  

 

I - Tendo a executada embargante (seguradora) sido condenada a pagar à embargada 

indemnização correspondente ao então limite máximo do seguro obrigatório, com juros de 

mora desde a citação, e havendo que descontar a esse valor as quantias entretanto pagas 

(em sede de reparação provisória e a quantia paga à proprietária do veículo sinistrado) nos 

termos do acórdão dado à execução, para além do pagamento da quantia remanescente e 

dos respetivos juros de mora contados desde citação (pagamento esse que foi efetuado), 

eram devidos ainda (e apenas) os juros de mora incidentes sobre as quantias pagas em sede 

de reparação provisória (contados desde a citação até aos respetivos pagamentos). 

II - Sobre tais juros não podem incidir, nos termos pretendidos, novos juros de mora, nos termos 

do disposto no art. 560.º do CC. 

III - Uma vez que os pagamentos tiveram lugar mais de cinco anos antes da instauração da 

execução, os juros de mora em dívida estão prescritos na totalidade, nos termos do disposto 

na al. d) do art. 310.º do CC. 

IV - A exequente embargada não tem direito a juros de mora incidentes sobre a quantia paga à 

proprietária do veículo: porque apenas esta teria direito aos mesmos, que não aquela; 

porque, resultando o respetivo valor de transação efetuada noutro processo, a obrigação de 

pagamento de juros teria de resultar dessa transação; e porque, ainda que assim não fosse, 

tendo o pagamento tido lugar mais de cinco anos antes da instauração da execução, sempre 

o respetivo direito estaria igualmente prescrito. 
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 Revista n.º 5963/19.0T8VNF - 1.ª Secção 

 Acácio das Neves (Relator) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Alteração dos factos 
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 Falta de fundamentação 

 Princípio dispositivo 

 Pedido genérico 

 Limites da condenação 

 Direito de propriedade 

 Privação do uso 

 Direito a indemnização 

 Liquidação ulterior dos danos 

 Equidade 

 

I - A decisão mediante a qual a Relação altera o decidido em 1.ª instância sobre um determinado 

ponto factual omitindo completamente a respectiva motivação viola o comando processual 

contido no art. 607.º, n.º 4, do CPC. 

II - Uma vez observado o dever da Relação de reponderação da decisão proferida sobre a 

matéria de facto e nada havendo a censurar à legalidade do seu exame sobre os elementos 

probatórios submetidos à sua livre apreciação, o STJ não tem competência para sindicar os 

eventuais erros cometidos nessa apreciação e na fixação dos factos da causa. 

III - O princípio do dispositivo não constitui obstáculo a que o juiz, confrontado com um pedido 

genericamente formulado, o concretize na decisão condenatória, estribado nos dados 

fornecidos pelo processo até ao momento do encerramento da discussão, incluindo os 

factos instrumentais que resultem da instrução da causa, desde que sejam acatados os 

limites da condenação impostos pelo art. 609.º do CPC e sejam conhecidas todas e apenas 

as questões ou pretensões cuja apreciação seja suscitada, apenas com base nos factos 

essenciais que as partes tenham alegado, mas sem que o juiz esteja sujeito às alegações das 

partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (cf., também, 

arts. 5.º, 608.º, n.º 2, e 611.º do mesmo Código). 

IV - A indisponibilidade forçada da fruição de um bem pelo seu proprietário, privando-o do 

gozo dos direitos inerentes ao direito de propriedade, deve ser ressarcida pelo lesante, na 

lógica do princípio da restauração in natura (consagrado no nosso ordenamento jurídico, 

particularmente nos arts. 562.º e 566.º do CC). 

V - Acertada a existência de um dano indemnizável, porque verificados todos os pressupostos 

da correspondente obrigação (cf. art. 483.º e ss. do CC), sem que seja determinável o seu 

montante exacto, na fixação deste, se a impossibilidade de averiguação do respectivo valor 

real depender da falta de elementos, poderá optar-se por um dos mecanismos previstos no 

art. 609.º, n.º 2, do CPC (liquidação posterior) ou nos dos arts. 4.º e 566.º, n.º 3, do CC 

(julgamento equitativo desse valor), consoante o juízo que, face às circunstâncias 

concretas, se possa formular sobre a maior ou menor probabilidade da futura determinação 

de tal valor: concluindo-se pela improbabilidade de se vir a fazer a prova do valor exacto 

do dano em sede de liquidação, deve logo prevalecer o recurso à equidade. 
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 Revista n.º 4335/16.2T8BRG.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Fátima Gomes 

 

 Ação de reivindicação 

 Direito de propriedade 

 Direito a alimentos 
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 Alimentos devidos a filhos maiores 

 Colisão de direitos 

 Improcedência 

 

I - Se a ré não perfez os 25 anos de idade até ao encerramento da discussão em 1.ª instância e o 

tribunal não atendeu na sentença a tal facto, não pode o tribunal da Relação considerar esse 

facto, para os efeitos do art. 1905.º, n.º 2, do CC e para efeitos da apreciação do abuso do 

direito suscitado pela ré, sob pena de conhecer de questão nova não discutida nem decidida 

pelo tribunal recorrido. 

II - Tendo em conta que o autor deixou de satisfazer à ré, em 2015 (em data próxima de 

Setembro), a pensão de € 260, que, à data da contestação (28-10-2015) a ré se encontrava 

inscrita no 2.º ano de licenciatura em Bioquímica, que paga de propinas cerca de € 178 por 

mês, que com transportes para Aveiro despende mensalmente a quantia de € 53,50 na 

aquisição do passe, que é seguida em consultas de psicologia e psiquiatria, as quais têm o 

valor de € 85,00 e € 55,00, cada uma, respectivamente, que em medicação despende 

mensalmente cerca de € 20,00, que vive em economia conjunta com a mãe, sendo que esta 

aufere uma pensão de invalidez no valor de € 458,75 e tendo, ainda, em consideração que o 

autor não alegou, na réplica, nem supervenientemente, e, por isso, não provou, como lhe 

competia, que o processo de educação ou formação profissional da filha já não se 

justificava, deve concluir-se que o autor mantinha à data da sentença, uma obrigação de 

alimentos, de fonte legal, que satisfazia na vertente de disponibilização de habitação à filha 

(art. 1880.º do CC). 

III - Mas se é assim, a questão não é, em rigor, de abuso do direito de propriedade, mas de 

colisão entre o direito de propriedade e o direito a alimentos, a resolver nos termos do art. 

335.º do CC. 

IV - Uma vez que os direitos são de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se 

superior (art. 335.º, n.º 2, do CC), sendo que para a apreciação da prevalência dos direitos 

em confronto, mais do que a análise abstracta dos interesses ou bens jurídicos tutelados, 

interessa a análise da situação em concreto. 

V - Tendo, especialmente, em consideração que o direito a alimentos da ré visa satisfazer uma 

necessidade relevante, que é a da habitação, durante a sua formação profissional, que, em 

caso do não exercício dos direitos colidentes, seria a ré que sofreria o maior dano, que o 

resultado lesivo de maior probabilidade de verificação seria o seu e que, por sua vez, o 

autor não alegou qualquer interesse relevante ou que pretendesse realizar qualquer negócio 

lucrativo com a fracção reivindicação, deve dar-se prevalência ao direito da ré e, nos 

termos conjugados dos arts. 1311.º, n.º 2, e 335.º do CC, julgar-se improcedente a acção de 

revindicação da fracção. 
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 Revista n.º 21532/15.0T8PRT.P2.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Recurso de apelação 

 Rejeição do recurso 

 Despacho do relator 

 Recurso de revista 

 Convolação 
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 Reclamação para a conferência 

 Extemporaneidade 

 Constitucionalidade 

 Princípio inquisitório 

 

I - Tendo o relator rejeitado o recurso de apelação (por decisão singular), competia ao recorrente 

reclamar para a conferência, nos termos do art. 652.º, n.º 5, al. b), do CPC, em ordem a 

obter um acórdão recorrível. 

II - Porém, tendo o reclamante recorrido da decisão singular para além do 3.º dia útil após o 

termo do prazo de 10 dias previsto para a reclamação, já não era possível ao relator (da 

Relação) convolar o requerimento de recurso de revista para reclamação. 

III - Ao indeferir tal convolação, o mesmo relator não violou os princípios do inquisitório, da 

gestão processual e da adequação nem quaisquer normas constitucionais, designadamente o 

princípio da tutela jurisdicional efectiva contido no art. 20.º da CRP. 
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 Revista n.º 2426/19.7T8PNF.P1-A.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Regulação das responsabilidades parentais 

 Guarda de menor 

 Mudança de residência 

 Estrangeiro 

 Incumprimento  

 Condenação em multa 

 

I - A retirada do menor, pelo progenitor guardião, para Taiwan – país onde não é possível 

executar qualquer medida repositora do cumprimento do regime das responsabilidades 

parentais – numa altura em que detinha, por efeito de decisão de suspensão do regime de 

regulação das responsabilidades, a exclusividade da totalidade das responsabilidades 

parentais, embora seja um acto único ou instantâneo e à data não ilícito, é um acto com 

efeitos duradouros ou continuados, perdurando no tempo e, face à posterior sentença, que 

repristinou o regime de guarda conjunta e de visitas e contactos ao progenitor não guardião, 

a frustração das visitas e dos contactos (por telefone e meios electrónicos), há mais de três 

anos, com o progenitor não guardião, constituem uma situação de reiterado e grave 

incumprimento do regime das responsabilidades parentais fixadas. 

II - Deve ser aplicada ao progenitor incumpridor multa em valor proporcional à gravidade, 

reiteração e intensidade do incumprimento, o que, no caso dos autos, se mostra adequada a 

quantia correspondente a 15 unidades de conta. 
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 Revista n.º 1752/13.3TMLSB-A.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 

 Fernando Samões 

 

 Recurso de revista 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

Fevereiro de 2021 

 Impugnação da matéria de facto 

 Admissibilidade 

 Livre apreciação da prova 

 Força probatória plena 

 Questão nova 

 Causa de pedir 

 Contrato de empreitada 

 Consumidor 

 Ónus da prova 

 

I - Quando se invoca que houve “errada utilização dos meios de prova de que o tribunal dispôs 

para apreciar a questão de facto, nos casos em que tenha havido ofensa de uma disposição 

expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência de facto ou que fixe a 

força de determinado meio de prova” pode ser admitido o recurso de revista, no quadro da 

impugnação da matéria de facto e do controlo como o tribunal recorrido fez a reapreciação. 

II - Se, no recurso de apelação, o tribunal a quo, na reapreciação da matéria de facto, que havia 

sido impugnada pela ré, apenas se reportou aos depoimentos das testemunhas e a 

documentos existentes nos autos sem força probatória especial, e não foi pedida a 

ampliação do recurso, nem houve recurso subordinado para a inclusão de outros factos, a 

alegação da violação de meios de prova de valor tabelado, nomeadamente de certos 

documentos autênticos, configura questão nova, sobre a qual não deve o tribunal de recurso 

pronunciar-se. 

III - Na acção em que se invoca a celebração de contrato de empreitada incumbe aos autores a 

demonstração da celebração do contrato, excepto se ocorrer inversão do ónus da prova, a 

ser solicitada antes da revista, tal como a qualidade de consumidor, para efeitos de lhe ser 

aplicável algum regime especial, dependente da demonstração da invocada qualidade. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 5503/17.5T8GMR.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 

 Fernando Samões 

 

 Prazo perentório 

 Justo impedimento 

 Prazo de arguição 

 

I - O legislador processual não veda a invocação da figura do justo impedimento mesmo quando 

já se mostra esgotado o prazo peremptório normal e a situação integradora daquele se 

verifica no âmbito desse prazo complementar do art. 139.º do CPC. 

II - Se, ainda que mediante o pagamento de uma multa, a parte tem a faculdade de praticar o 

acto nos três dias subsequentes ao termo do prazo peremptório (art. 139.º, n.º 5, CPC), não 

há, à partida, nenhum obstáculo à aplicação do regime do justo impedimento (cf. art. 140.º 

CPC). 
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 Revista n.º 671/19.4T8FNC.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Acácio das Neves 
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 Fernando Samões 

 

 Processo de promoção e proteção 

 Consulta do processo 

 Mandatário 

 Progenitor 

 

I - O carácter reservado do processo de promoção e protecção apenas permite a consulta do 

processo físico, na secretaria do tribunal onde se encontre, às pessoas e nos termos 

previstos no art. 88.º da LPCJP. 

II - Enquanto norma especial, esta norma não é afastada por outra disposição geral ou comum, 

nomeadamente pelo art. 164.º, n.º 2, al. a), do CPC e art.º 27.º, n.º 1, al. a), da Portaria n.º 

280/13, de 26-08. 

III - Não tem direito à consulta electrónica do processo de promoção e protecção o 

mandatário/patrono dos pais do menor. 
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 Revista n.º 2335/06.0TMPRT-D.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Nulidade da decisão 

 Ambiguidade 

 Obscuridade 

 Omissão de pronúncia 

 Partilha da herança 

 Composição de quinhão 

 Licitação 

 Adjudicação 

 

I - A ininteligibilidade, por ambiguidade ou obscuridade, ocorre quando o sentido da 

fundamentação ou da decisão é totalmente impossível ser apreendido por um destinatário 

medianamente esclarecido. 

II - A nulidade por omissão de pronúncia, em sede de recurso, reconduz-se aos pontos 

essenciais do seu objecto, delimitado pelas conclusões do recorrente. 

III - No preenchimento dos quinhões nos termos do art. 1374.º do CPC de 1961, a primeira 

regra a observar consiste na adjudicação dos bens licitados aos licitantes. 

IV - Não havendo licitantes de bens que excedam a sua quota na herança, nem herdeiros não 

licitantes, os bens não licitados devem ser organizados em lotes, por natureza e espécie, o 

mais iguais possível, para serem sorteados entre todos os herdeiros, compondo o quinhão 

daquele a quem couberem, o qual pagará tornas pelo valor que o seu quinhão exceda a sua 

quota na herança.  

V - A composição de quinhões através da adjudicação em comum de bens pressupõe o acordo 

expresso dos interessados. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 50/07.6TBCRZ.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 
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 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Contrato de mandato 

 Execução 

 Aceitação tácita 

 Silêncio 

 Falta de discriminação dos factos provados 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - A aprovação tácita prevista no art. 1163.º do CC pressupõe a comunicação da execução ou 

inexecução do mandato, por parte do mandatário, e o silêncio do mandante. 

II - O silêncio só pode valer como declaração negocial para os efeitos do art. 1163.º do CC 

quando se verifiquem os pressupostos nele indicados. 

III - A cessação da prestação do serviço pelo mandatário com o fim do contrato de empreitada 

celebrado com o empreiteiro não impede que se apurem os factos relativos à execução 

anterior do mandato e à comunicação da sua eventual inexecução por parte do mandatário 

ao mandante, a fim de poder provocar a sua aprovação tácita nos termos do art. 1163.º do 

CC ou a sua não aprovação expressa. 

IV - A inexistência de quaisquer factos provados impossibilita o STJ de apreciar questões de 

direito pois, em regra, não conhece de facto e porque não pode substituir-se ao tribunal 

recorrido. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 3495/19.5T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Expropriação 

 Cálculo da indemnização 

 Inflação 

 Desvalorização da moeda 

 

I - A indemnização é um dos pressupostos da expropriação, que faz extinguir o direito de 

propriedade da titularidade do expropriado e a sua constituição, ex novo, na esfera jurídica 

da entidade expropriante. 

II - Na atualização do valor calculado pelos peritos avaliadores, para fixação da indemnização, 

tendo em conta os índices de preços no consumidor excluindo a habitação, é entendimento 

unânime que devem ser ponderadas as flutuações do valor da moeda de modo a proteger o 

expropriado contra o fenómeno da desvalorização, compensando-o do dano decorrente da 

depreciação do montante indemnizatório, decorrente da inflação que se verificou no 

período em causa (desde a DUP até ao pagamento). 

III - A justa indemnização, em matéria de expropriação, visa apenas ressarcir o prejuízo que 

para o expropriado advém da expropriação, devendo o expropriado receber aquilo que 

conseguiria obter pelos seus bens se não tivesse havido expropriação, sendo que deve ser 

atualizada porque se calcula com referência à data da declaração de utilidade pública. 

IV - O critério legal de atualização encontrado, pelo legislador, foi o da evolução do índice de 

preços no consumidor, entendendo-se que possibilita a efetiva atualização da indemnização 
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decorrente da expropriação, dado que reflete de modo tendencialmente exato as alterações 

do valor dos bens no mercado. 

V - Nos termos do art. 24.º, n.º 1, do CExp, o montante da indemnização só é calculado e fixado 

à data da decisão final, tendo por base o valor do bem, à data da DUP, indicado pelos 

peritos no seu laudo e, atualizado de acordo com a evolução de preços no consumidor, com 

exclusão da habitação. 

VI - Em processo de expropriação por utilidade pública, “o quantum indemnizatório” a prestar 

ao expropriado, só existe definido à data da decisão final, tendo em conta o valor do bem 

de acordo com a evolução do índice de preços e por referência ao valor base que tinha à 

data da DUP. 

VII - O expropriado na data da decisão final onde se fixa a indemnização, deve ter um poder de 

aquisição correspondente ao que tinha à data da DUP e, esse poder aquisitivo coincide nos 

dois momentos quando aplicada, à atualização do montante calculado face à avaliação dos 

peritos, a evolução do índice de preços no consumidor, com exclusão da habitação. 

VIII - Se na atualização fossem excluídos os períodos de inflação negativa (deflação) o poder de 

aquisição na data da decisão final não seria coincidente com o que tinha à data da DUP, 

mas seria superior, pois que o expropriado receberia um montante com valor real superior 

ao valor de mercado do bem na data da DUP. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 1052/09.3TBAMH-C.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Expropriação 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Ofensa do caso julgado 

 Oposição de acórdãos 

 

I - Nos termos do art. 40.º, n.º 1, da LOSJ, “os tribunais judiciais têm competência para as 

causas que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional”. 

II - Assim, e tendo em conta a tríade identitária (sujeitos, pedido e causa de pedir) exigida no 

art. 581.º, n.º 1, do CPC, difícil ou impossível é verifícar-se a exceção do caso julgado, ou 

autoridade do caso julgado, entre decisão proferida pelo tribunal administrativo e decisão a 

proferir por tribunal judicial. 

III - Não é a mesma a questão fundamental de direito do acórdão recorrido e do alegado acórdão 

fundamento, alegadamente contraditório, quando o acórdão recorrido julgou improcedentes 

as questões suscitadas e decidiu de mérito e fixou a indemnização pela expropriação, o 

alegado acórdão contraditório julgou verificar-se uma causa de prejudicialidade do 

conhecimento das questões alegadas que, no caso, era a verificação de caso julgado. 

IV - Ou seja, não existe contradição quando o acórdão recorrido decidiu de mérito fixando 

indemnização e, o acórdão fundamento apenas se pronunciou pela verificação da exceção 

do caso julgado, não se pronunciando sobre a real questão que era a de saber se “a 

indemnização a que a expropriante ali foi condenada abrange a perda definitiva da 

propriedade em relação aos expropriados, passando a integrar o domínio público”. 

V - No caso, não se verifica uma relação de identidade entre a questão apreciada no acórdão 

recorrido e o outro aresto que alegadamente serviria de contraponto. 
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 23-02-2021 

 Revista n.º 28/13.0TBCBC.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Nulidade da decisão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Caso julgado material 

 Tribunal da Relação 

 Alteração dos factos 

 Livre apreciação da prova 

 Presunções judiciais 

 Recurso de revista 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - As nulidades da decisão previstas no art. 615.º do CPC são vícios intrínsecos da própria 

decisão, deficiências da estrutura da sentença que não podem confundir-se com o erro de 

julgamento. 

II - Do exame da fundamentação utilizada no acórdão recorrido, para alterar ou não alterar a 

matéria de facto, não resulta nenhuma contradição entre os fundamentos e a decisão, que 

impusesse, por razões de lógica elementar, uma diferente decisão de facto ou de direito. 

III - Para que o caso julgado se imponha fora do processo, vinculando o juiz e as partes, é 

indispensável que concorram os requisitos do art. 581.º do CPC, isto é, que entre a ação em 

que se formou o caso julgado e a ação em que se pretende fazer projetar a sua eficácia se 

verifiquem as três identidades previstas no artigo citado: sujeitos, pedido e causa de pedir. 

IV - O STJ é um tribunal vocacionado para a aplicação do direito aos factos provados, limitando 

a lei a sua intervenção em matéria de facto às situações em que ocorra violação de lei – 

arts. 682.º e 674.º, n.º 3, do CPC – isto é, quando a lei exige certa espécie de prova para a 

existência do facto ou fixa o valor probatório de certo meio de prova – prova tabelada. 

V - Cabe nos poderes da Relação alterar a decisão fáctica proferida na l.ª instância, extraindo 

ilações em matéria de facto, induzindo, a partir dos factos provados, mediante raciocínios 

lógicos sobre conhecimentos radicados na experiência comum e na normalidade da vida, a 

existência de factos desconhecidos, que poderiam ser adquiridos nos casos e termos em que 

é admitida a prova testemunhal (arts. 351.º e 396.º do CC, e 607.º, n.º 5, do CPC). 

VI - É jurisprudência assente que essa atividade da Relação não é sindicável pelo STJ, por 

envolver um juízo de facto baseado em meios de prova livremente apreciáveis pelo 

julgador; admitindo-se que só assim não será se o uso de presunções pela Relação ofender 

qualquer normal legal, padecer de evidente ilogicidade ou se partir de factos julgados não 

provados. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 2445/12.4TBPDL.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 

 

 Matéria de facto 
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 Matéria de direito 

 Contrato-promessa 

 Obrigação 

 Incumprimento do contrato 

 Responsabilidade contratual 

 

I - A distinção de conceitos jurídicos, através de um método de oposição, pode não se revelar 

integralmente correta, utilizando-se, sobretudo, na academia, por razões didáticas, mas nem 

sempre se manifestando com a mesma clareza na prática judiciária, em que surgem 

situações com pontos de conexão com ambos os termos da oposição. 

II - O cumprimento do contrato promessa não se esgota na celebração do contrato prometido, 

podendo assumir, quando estipula obrigações autónomas da obrigação principal, uma 

natureza jurídica programática, destinada a regular a conduta das partes na relação 

contratual futura. 

III - Qualquer incumprimento de uma das várias obrigações que possam emergir do contrato 

promessa desencadeia a aplicabilidade do regime geral da responsabilidade contratual e 

não o regime da responsabilidade civil pré-contratual, circunscrito à fase das negociações e 

da formação da vontade negocial. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 327/14.4T8CSC.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

 Requisitos 

 Sucessão 

 Indignidade 

 Crime 

 Declaração 

 Sucessão do cônjuge sobrevivo 

 Direito de defesa 

 Princípio do contraditório 

 Constitucionalidade 

 

I - O recurso per saltum para o STJ é admissível quando se verifiquem, cumulativamente, os 

requisitos previstos no art. 678.º, n.º 1, do CPC. 

II - A indignidade é uma forma de incapacidade sucessória passiva (i.e., ilegitimidade sucessória 

passiva), revestida de natureza sancionatória. 

III - Pode verifícar-se a reabilitação do indigno. 

IV - Estão em causa crimes ou ilícitos especialmente graves, objeto de especial censurabilidade 

social. 

V - A declaração de indignidade em relação à sucessão do autor da sucessão estende-se à 

sucessão do seu cônjuge e familiares mais próximos, não sendo necessárias várias 

declarações de indignidade: relativamente à sucessão da vítima e relativamente à sucessão 

de cada um dos familiares da vítima que se encontrem no âmbito de proteção do regime da 

indignidade. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

Fevereiro de 2021 

VI - O sentido atribuído à norma do art. 2034.º, al. a), do CC, de que a declaração judicial de 

indignidade do autor de homicídio doloso relativamente ao autor da sucessão se alastra à 

sucessão do cônjuge da vítima não viola os direitos de defesa e ao contraditório (arts. 13.º, 

20.º e 32.º da CRP) do indigno. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 5564/17.7T8ALM.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação judicial 

 Divórcio 

 Separação de facto 

 Prazo 

 Propositura da ação 

 Princípio da atualidade 

 

I - De acordo com o art. 1781.º, al. a), do CC, a separação de facto por um ano consecutivo 

constitui causa do divórcio sem consentimento de um dos cônjuges. A separação de facto, 

nas suas dimensões objetiva e subjetiva, deve durar, em princípio, há um ano consecutivo. 

II - Todavia, não pode, nesta sede, descurar-se a alteração do sistema de divórcio que decorre, 

em último recurso, da metamorfose sofrida pelo próprio conceito de casamento. O 

princípio da liberdade de escolha dos cônjuges postula que ninguém deve permanecer 

casado contra sua vontade. 

III - Sobre a referência temporal da falta do decurso do prazo de um ano consecutivo de 

separação de facto ao tempo da propositura da ação prevalece o princípio da atualidade da 

decisão consagrado no art. 611.º do CPC. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 3069/19.0T8VNG.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Junção de documento 

 Matéria de facto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Alteração dos factos 

 Dever de fundamentação 

 

I - O STJ não pode pronunciar-se sobre o reflexo que a junção dos documentos poderá ter sobre 

a decisão da matéria de facto, substituindo-se ao tribunal da Relação, interferindo, deste 

modo, na decisão da matéria de facto que é da competência do tribunal da Relação (a quem 

cabe a reapreciação da matéria de facto que, segundo jurisprudência uniforme do STJ, é um 

2.º julgamento da matéria de facto).  

II - O tribunal da Relação tem de fundamentar a decisão da matéria de facto, estando 

constitucionalmente consagrado o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 205.º 
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da CRP), sendo que a densificação desse dever consta, no âmbito do processo civil, 

essencialmente das disposições conjugadas dos arts. 607.º, n.º 4, e 662.º, n.º 1, do CPC. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 19646/01.3TVLSB.L2.S3 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 António Magalhães 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Recurso de revista 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Princípio da igualdade 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - Na fixação de diversos montantes indemnizatórios, o acórdão da Relação lançou mão de 

juízo de equidade (arts. 496.º, n.º 3, e 566.º, n.º 3, do CC), pelo que não cabe ao STJ, por 

não envolver a resolução de uma questão de direito, sindicar os valores exatos dos 

montantes indemnizatórios concretamente arbitrados, “cingindo-se a sua apreciação ao 

controle dos pressupostos normativos do recurso à equidade e dos limites dentro dos quais 

deve situar-se o juízo equitativo, nomeadamente os princípios da proporcionalidade e da 

igualdade conducentes à razoabilidade do valor encontrado”. 

II - Ao realizar este juízo de equidade, o acórdão recorrido julgou com base nos critérios e 

orientações seguidas pela jurisprudência, não fazendo um qualquer juízo discricionário ou 

arbitrário, conseguindo alcançar uma solução que respeita os princípios da igualdade e 

proporcionalidade, verificados pelo STJ enquanto tribunal de revista e no julgamento de 

direito. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 91/13.4TBSCD.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 António Magalhães 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação pauliana 

 Omissão 

 Requisitos 

 Justificação notarial 

 Usucapião 

 Posse 

 Devedor 

 Ação sub-rogatória 

 Prescrição aquisitiva 

 Ónus da prova 

 Direito de propriedade 

 Aquisição originária 
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 Ineficácia 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 

I - A omissão continuada/duradoura, por parte do devedor, da prática de atos interruptivos do 

prazo da prescrição aquisitiva, culminando na invocação da aquisição por usucapião, por 

terceiro, dum bem pertencente ao devedor é suscetível de poder ser alvo de impugnação 

pauliana se: 

- tal omissão/inatividade corresponder a uma vontade consciente/deliberada do devedor 

(ou seja, se o devedor visar com a sua inação a perda do direito de propriedade); e se 

- o não uso atempado da ação sub-rogatória não for imputável ao credor impugnante. 

II - Requisitos estes que, uma vez que caracterizam a omissão que pode ser passível de 

impugnação pauliana, são factos constitutivos do direito do credor impugnante, cabendo-

lhe, por isso, o ónus da prova (cfr. art. 342.º, n.º 1, do CC). 

III - Nada sendo extraível dos factos sobre o sentido da omissão continuada/duradoura do 

devedor (que permitiu ao terceiro a aquisição por usucapião), não se pode dizer que o 

mesmo visou com a sua inação a perda do direito de propriedade e, em consequência, a sua 

omissão (e a consequência jurídica da mesma: a aquisição por usucapião, pelo terceiro) não 

é passível de impugnação pauliana. 

IV - A circunstância da usucapião determinar a aquisição originária do direito correspondente à 

posse exercida – no caso, o direito de propriedade – não configura, só por si, qualquer 

obstáculo à impugnação pauliana de tal aquisição originária (em consequência jurídica da 

referida omissão do devedor), uma vez que o ponto de partida da impugnação pauliana é 

aceitar e não colocar em crise tal aquisição por usucapião, apenas se visando, com a 

impugnação pauliana, que a omissão do devedor e a consequente aquisição por usucapião 

sejam ineficazes/irrelevantes em relação ao credor impugnante. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 1365/11.4TBPMS.E1.S1 - 6.ª Secção 

 António Barateiro Martins (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Presunções judiciais 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - O uso que a decisão recorrida da Relação fez das presunções judiciais não merece qualquer 

censura. 

II - É quanto basta para julgar improcedentes “in totum” as alegações da recorrente, uma vez 

que não faz parte do objeto da revista a aplicação do direito substantivo aos factos dados 

como provados (que, no caso, não sofrem qualquer alteração). 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 1387/17.1T8FAR.E2.S1 - 6.ª Secção 

 António Barateiro Martins (Relator) 
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 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação de preferência 

 Direito de preferência 

 Arrendatário 

 Arrendamento para comércio ou indústria 

 Venda por negociação particular 

 Insolvência 

 Escritura pública 

 Compra e venda 

 Direito dos preferentes 

 Comunicação do projeto de venda 

 Inconstitucionalidade 

 

I - A venda executiva, em caso de venda por negociação particular, produz os seus efeitos – o 

efeito translativo da propriedade – com a outorga do documento que titula a venda; e, em 

caso de venda mediante propostas em carta fechada, produz os seus efeitos – o efeito 

translativo da propriedade – com a passagem do título de transmissão a que se refere o art. 

827.º, n.º 1, do CPC. 

II - Assim, após o momento em que é devidamente cumprido o art. 819.º do CPC (respeitante à 

notificação dos preferentes e ao exercício do direito de preferência), podem, ainda, até ao 

momento de eficácia da venda executiva, constituir-se novos direitos de preferência legal, 

cujo exercício terá que ser admitido. 

III - É o que sucede quando, como é o caso, estava sob venda executiva um imóvel arrendado e 

o arrendamento atingiu os 3 anos (estava em vigor a anterior redação do art. 1091.º, n.º 1, 

do CC) entre a data da aceitação da proposta e a data em que a venda executiva produziu os 

efeitos translativos da propriedade (o arrendamento foi celebrado em 01-08-2014, a 

proposta foi aceite em 28-07-2017 e o título assinado em 20-10-2017). 

IV - Em tal hipótese, o arrendatário, não lhe tendo sido proporcionada a possibilidade de, em 

igualdade de condições, adquirir o prédio, passou a ser titular do direito potestativo de, por 

via judicial – através duma ação de preferência – se substituir ou sub-rogar ao adquirente 

do imóvel. 
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 Revista n.º 1913/18.9T8PDL.L1.L1.S1 - 6.ª Secção 

 António Barateiro Martins (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de seguro 

 Seguro de vida 

 Declaração inexata 

 Contrato de mútuo 

 Hipoteca 

 Incapacidade permanente parcial 

 Aplicação da lei no tempo 

 Anulabilidade 
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 Nexo de causalidade 

 Cláusula contratual geral 

 

I - Ao incumprimento (e respetivas consequências), por parte do segurado, do dever pré-

contratual de declarar com exatidão o risco aplicam-se as normas legais em vigor no 

momento da celebração do contrato de seguro. 

II - Declaração do risco que visa permitir ao segurador avaliar as circunstâncias que influem no 

risco e calcular o prémio, razão pela qual o art. 429.º do CCom sanciona(va) com a 

invalidade o contrato de seguro em que tenha havido uma declaração de risco inexata ou 

reticente. 

III - Sanção que se deve considerar como sendo a anulabilidade. 

IV - Anulabilidade que tem como únicos requisitos: 

- ter o tomador/segurado prestado declarações inexatas ou reticentes (respeitantes a 

factos ou circunstâncias); 

- serem tais factos ou circunstâncias conhecidos do tomador/segurado; e 

- terem tais declarações inexatas ou reticentes podido influenciar a decisão de contratar 

ou as condições do contrato de seguro celebrado. 

V - Não exigindo o art. 429.º do CCom (como requisito de anulabilidade) a existência/prova de 

qualquer nexo de causalidade entre o facto ou circunstância omitidos ou inexatamente 

declarados e o facto ou circunstância que determinou o sinistro. 

VI - À não inclusão, no concreto contrato de seguro celebrado, das cláusulas constantes das 

CCG das condições gerais do seguro (atingidas pela inobservância das regras pré-negociais 

dos arts. 5.º a 8.º do DL 446/85), segue-se a subsistência do concreto contrato de seguro 

sem tais cláusulas, sendo-lhe aplicável o que na lei se dispõe sobre o dever pré-contratual 

de declarar o risco sem inexatidões e reticências e sobre o sancionamento previsto para o 

incumprimento de tal dever pré-contratual. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 2100/18.1T8STR.E1.S1 - 6.ª Secção 

 António Barateiro Martins (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revisão 

 Inadmissibilidade 

 Documento superveniente 

 Contestação 

 Confissão judicial 

 Terceiro 

 Valor probatório 

 Livre apreciação da prova 

 Insolvência 

 

I - Não constitui documento, para os fins do disposto no art. 696.º, al. c), do CPC, o articulado 

de contestação apresentado em acção apensa a processo de insolvência. 

II - Os efeitos da confissão judicial restringem-se, em regra, ao domínio da relação processual 

em que as partes litigam. 

III - Relativamente a terceiros, ressalvadas as situações em que a estes não acuda um 

fundamento de direito substantivo que antagonize com os efeitos da confissão, o 
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reconhecimento de factos desfavoráveis vale unicamente como elemento probatório que o 

tribunal apreciará livremente.  

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 1098/08.9TBFAF-S.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Sanção pecuniária compulsória 

 Ação executiva 

 Requerimento executivo 

 Execução de sentença 

 Obrigação pecuniária 

 Agente de execução 

 Nota de despesas 

 Juros 

 Estado 

 Constitucionalidade 

 

I - A sanção pecuniária compulsória legal, prevista no n.º 4 do art. 829.º-A do CC, aplica-se a 

todas as obrigações pecuniárias de soma ou quantidade, contratuais ou extracontratuais, e é 

independente da indemnização eventualmente fixada em resultado do incumprimento da 

obrigação. 

II - A aplicação dessa sanção não depende de qualquer pedido do credor no requerimento 

executivo, decorrendo automática e oficiosamente da dedução do pedido exequendo. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 708/14.3T8OAZ-A.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator) 

 Maria Olinda Garcia 

 Raimundo Queirós 

 

 Ação executiva 

 Embargos de executado 

 Confissão de dívida 

 Hipoteca 

 Escritura pública 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Se nas alegações da apelação foram colocados em questão os fundamentos para fazer 

accionar a cláusula penal contratualmente estabelecida, e ao mesmo tempo se requer, 

subsidiariamente e ex novo, a redução dessa cláusula, a Relação incorre na nulidade de 

omissão de pronúncia ao excluir do objecto do recurso o pedido de redução, sem que antes 

tenha apreciado da existência dos fundamentos para fazer accionar essa cláusula. 
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II - Sendo a nulidade cometida na Relação, deve o processo baixar a essa instância para o 

respectivo suprimento, nos termos do art. 684.º, n.º 2, do CPC. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 4738/15.0T8MAI-A.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator) 

 Maria Olinda Garcia 

 Raimundo Queirós 

 

 Responsabilidade contratual 

 Instituição bancária 

 Culpa 

 Nexo de causalidade 

 Sociedade 

 Desconsideração da personalidade jurídica 

 Sociedades em relação de grupo 

 Cessão de créditos 

 Compensação de créditos 

 União de contratos 

 Ineficácia do negócio 

 Contrato de abertura de crédito 

 Gestão de carteira de títulos 

 Penhor 

 Crédito pignoratício 

 Erro sobre o objeto do negócio 

 Dolo 

 Abuso do direito 

 Tu quoque 

 Constitucionalidade 

 Processo equitativo 

 

I - A desconsideração da personalidade coletiva da sociedade significa uma derrogação do 

princípio legal da separação de esferas jurídico-patrimoniais, visando-se com ela uma 

correção das consequências jurídicas da imputação à sociedade, segundo as regras gerais, 

de certos atos que, pelo seu caráter abusivo ou pela sua finalidade extra-societária, se 

entende que devem obrigar outras pessoas (outros patrimónios). 

II - A desconsideração só pode admitir-se a título excecional, sob pena de se esvaziar de 

conteúdo o instituto da personalidade coletiva e cair em situações que envolveriam a sua 

negação. 

III - Tendo sido clausulado, em contrato de constituição de penhor de créditos, que quem o 

constituiu estava impedido da disposição dos créditos, é ineficaz relativamente ao credor 

pignoratício a cessão desses créditos a terceiro, que conhecia aquela proibição, sendo por 

isso inoperante a compensação de créditos que o cessionário pretendeu depois opor ao 

credor pignoratício. 

IV - A circunstância de um banco ter agido de forma irregular em vários domínios da sua 

atividade enquanto instituição bancária, violando obrigações contabilísticas e prudenciais, 

não o faz incorrer, só por si, direta e imediatamente, em responsabilidade civil perante os 

respetivos clientes. 
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V - A providência extraordinária estabelecida pelo Banco de Portugal a um banco de dispensa 

temporária do cumprimento pontual de obrigações anteriormente contraídas resolve-se 

numa exceção dilatória de direito material, suscetível de obstar à compensação de créditos.  

VI - Não é identificável uma verdadeira união intrínseca de contratos, mas sim uma relação de 

garantia, entre um contrato de mútuo, um contrato de gestão de carteira de títulos e um 

contrato de penhor sobre os créditos dessa carteira, tendo estes dois últimos em vista dar 

garantia ao cumprimento das obrigações que do primeiro emergiam para o mutuário. 

VII - Se não se mostra que a parte desequilibrou anteriormente o complexo contratual em que se 

insere o direito que exerce, agindo agora como se nada houvesse causado culposamente 

para a situação de incumprimento que imputa à outra parte, não se pode concluir que 

exerce o direito de forma abusiva no figurino do chamado tu quoque. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 1014/14.9TVLSB.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Insolvência 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Oposição de acórdãos 

 Nulidade de despacho 

 Omissão de pronúncia 

 Constituição obrigatória de advogado 

 Constitucionalidade 

 Reclamação para a conferência 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 5243/15.0T8LSB-G.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Insolvência 

 Aclaração 

 Despacho do relator 

 Tribunal da Relação 

 Reclamação para a conferência 

 Extemporaneidade 

 Contagem de prazos 

 Constitucionalidade 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Objeto do recurso 

 Questão nova 

 Suspensão 

 Nulidade 
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I - O prazo (de 10 dias) de que a parte dispõe para requerer que sobre a matéria do despacho do 

relator recaia acórdão conta-se desde a notificação da decisão do relator. 

II - O decurso de tal prazo não é obstaculizado pelo facto da parte ter apresentado sucessivos 

requerimentos que apelidou de “aclaramento” e onde, invocando inclusivamente os arts. 

616.º e 617.º do CPC, reagia contra a bondade da decisão.  

III - Os desvalores jurídicos apontados ao despacho do relator têm de ser feitos atuar mediante 

reclamação para a conferência, e não mediante iniciativas como as descritas no ponto 

anterior. 

IV - Se a parte opta por iniciativas processuais espúrias, em detrimento das iniciativas 

processuais que, segundo os ditames da lei ordinária, eram as cabidas ao caso, não pode 

dizer-se que enferma de inconstitucionalidade o “entendimento” que extrai as 

consequências dessa opção. 

V - Os recursos não visam criar decisões sobre matéria nova, sendo o seu âmbito delimitado 

pelo conteúdo do ato recorrido. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 2442/19.9T8GMR-B.G1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Contradição 

 Inadmissibilidade 

 Reclamação para a conferência 

 

Não existindo contradição sobre a mesma questão fundamental de direito, como exigido pelo 

art. 688.º do CPC, o recurso extraordinário para uniformização de direito não pode ser 

admitido. 

 

 23-02-2021 

 Recurso de uniformização de jurisprudência n.º 2444/07.8TVLSB.L1.S1-A - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Recurso de revista 

 Oposição de acórdãos 

 Inadmissibilidade 

 Valor da causa 

 Reclamação para a conferência 
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O art. 14.º do CIRE não prescinde do pressuposto geral do valor da causa, em conformidade 

com o art. 629.º, n.º 1, do CPC. Tendo o recurso o valor de € 5 000,01, a revista prevista no 

art. 14.º do CIRE não é admissível. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 5989/17.8T8STB-E.E1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Anulação de deliberação social 

 Deliberação da Assembleia Geral 

 Administrador 

 Destituição de gerente 

 Justa causa 

 Inquérito judicial 

 Dever de lealdade 

 Violação 

 Impedimentos 

 Questão nova 

 Alteração do pedido 

 Abuso do direito 

 Anulabilidade 

 Nulidade 

 

I - A reeleição de um administrador judicialmente destituído não é, em regra, proibida pelo 

CSC. Para além da hipótese prevista no art. 450.º, n.º 4, do CSC, a anterior destituição, por 

via judicial, não deve significar, por si só, uma impossibilidade de o administrador voltar a 

ser eleito. O desvalor dessa destituição, do ponto de vista do interesse da sociedade, deve 

ser apreciado ao nível das circunstâncias do caso concreto.  

II - O facto de um administrador ter sido judicialmente destituído, com justa causa, não significa 

que essa pessoa não tenha a aptidão para mudar o seu comportamento e para aproveitar 

uma segunda oportunidade, passando a ser um administrador criterioso e ordenado.  

III - Os acionistas minoritários terão sempre o poder de requerer a destituição do administrador 

reeleito, nos termos do art. 403.º, n.º 3, do CSC. 

IV - A deliberação que elege administradores que haviam sido destituídos judicialmente por 

factos praticados 15 anos antes, não deve (apenas com base nesse facto) ser considerada 

anulável por violação do disposto nas als. a) ou b) do n.º 1 do art. 58.º do CSC. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 17107/17.8T8LSB.L2.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Qualificação de insolvência 

 Sociedade 
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 Presunção de culpa 

 Credor 

 Crédito laboral 

 Crédito subordinado 

 Apresentação à insolvência 

 Reclamação de créditos 

 Graduação de créditos 

 Constitucionalidade 

 Revista excecional 

 Oposição de acórdãos 

 

I - É qualificável como culposa a insolvência da sociedade que, tendo perdido a licença 

administrativa para exercer a sua atividade (de empresa de trabalho temporário), não se 

apresenta atempadamente à insolvência, tendo tal omissão conduzido à sua incapacidade 

para satisfazer o crédito do seu ex-trabalhador requerente da insolvência, já que, entretanto, 

veio a receber uma quantia pecuniária que entregou a uma sociedade sua sócia. 

II - Caso se tivesse apresentado atempadamente à insolvência, a quantia pecuniária que recebeu, 

6 meses depois de ter perdido a licença para exercer a sua atividade (correspondente à 

devolução de uma caução), teria passado a integrar a massa insolvente e, 

consequentemente, a poder dar satisfação ao crédito do credor seu ex-trabalhador, que 

sempre seria graduado antes do eventual crédito da sua sócia (que seria crédito 

subordinado). 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 5831/18.2T8VIS-A.C1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Nulidade processual 

 Juiz relator 

 Distribuição 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Falsidade 

 Ato processual 

 Ministério Público 

 Comunicação 

 Lapso manifesto 

 Data 

 Suspeição 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Tendo sido apreciada e decidida determinada questão, esta decisão não tem de ser 

sucessivamente repetida perante a colocação da mesma questão, já que em relação a esta se 

esgotou o poder jurisdicional; não ocorre, neste caso, omissão de pronúncia.  
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II - Tendo decidido que não deve conhecer-se do objecto da revista, o relator do processo no 

Supremo não tem de se pronunciar sobre nulidades alegadamente ocorridas na tramitação 

do processo na Relação. 

III - Sendo a arguição de falsidade de acto processual manifestamente improcedente, não tem 

essa arguição de ser comunicada ao Ministério Público; esta comunicação deve ser 

efectuada apenas se a falsidade for declarada judicialmente ou se o juiz ficar com fundada 

suspeita da existência desse vício. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 5682/04.1TVPRT-E.P1.S2 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Recurso de revista 

 Oposição de acórdãos 

 Contradição 

 Inadmissibilidade 

 Dever de informação 

 Culpa grave 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Apesar de não existir identidade entre as situações de facto analisadas nos acórdãos em 

confronto, as decisões destes não teriam de ser necessariamente divergentes.  

II - Assim, o juízo sobre a existência de culpa, tendo por base elementos não inteiramente 

coincidentes, não teria de ser forçosamente diferente: dependendo da ponderação desses 

elementos, a conclusão a que se chegou no acórdão recorrido não contradiz, por isso, o 

juízo formulado no acórdão fundamento, não se verificando a oposição de acórdãos que 

serviria de fundamento ao recurso (art. 14.º, n.º 1, do CIRE). 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 16542/15.0T8SNT.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Contrato de seguro 

 Seguro de vida 

 Cláusula contratual 

 Cláusula de exclusão 

 Factos essenciais 

 Exceção perentória 

 Ónus de alegação 

 Contestação 

 Factos complementares 

 Factos concretizadores 

 Facto novo 
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 Testemunha 

 Princípio do contraditório 

 

I - Estando em causa um facto essencial, por nele se basear uma excepção peremptória, 

preenchendo uma nova causa de exclusão do seguro, esse facto deveria ter sido alegado 

pela ré na contestação. 

II - Não o tendo sido, só poderia ser considerado pelo juiz, nos termos previstos no art. 5.º, n.º 2, 

al. b), do CPC, se se tratasse de facto complementar ou concretizador do facto principal 

anteriormente alegado pela ré e tivesse resultado da instrução da causa, desde que tivesse 

sido dada oportunidade às partes de sobre ele se pronunciarem. 

III - Se o facto novo invocado no recurso é, para esse efeito, estranho ao facto que 

consubstancia a excepção invocada na contestação, não se integrando nesta, não a 

concretizando, nem a complementando, esse facto constitui, no fundo, um novo 

fundamento de defesa que, por isso, não teria de ser considerado ao abrigo da aludida 

disposição legal. 

IV - De todo o modo, o facto novo, concretizador ou complementar de outro facto principal 

anteriormente alegado, teria, para o aludido efeito, de resultar da instrução com um mínimo 

de consistência, não sendo suficiente que, como no caso, no depoimento (contra-

interrogatório) de uma testemunha, lhe seja feita uma referência breve, imprecisa e, de 

modo nenhum, inequívoca. 

 

 23-02-2021 

 Revista n.º 51/19.1T8LRA.C1.S1 - 6.ª Secção  

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Dano biológico 

 Danos não patrimoniais 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de direito 

 Matéria de facto 

 Regras da experiência comum 

 Princípio da igualdade 

 Danos patrimoniais 

 

I - A determinação de indemnizações por dano biológico, na sua vertente patrimonial, e 

particularmente por danos não patrimoniais, obedece a juízos de equidade assentes numa 

ponderação casuística, à luz das regras da experiência comum. 

II - Esse «juízo de equidade das instâncias, alicerçado, não na aplicação de um estrito critério 

normativo, mas na ponderação das particularidades e especificidades do caso concreto, não 

integra, em bom rigor, a resolução de uma questão de direito, pelo que tal juízo prudencial 

e casuístico das instâncias deverá, em princípio, ser mantido. 

III - Só assim não acontecerá se o julgador se não tiver contido dentro da margem de 

discricionariedade consentida pela norma que legitima o recurso à equidade – muito em 
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particular, se o critério adoptado se afastar, de modo substancial e injustificado, dos 

critérios ou padrões que generalizadamente se entende deverem ser adoptados, numa 

jurisprudência evolutiva e actualística, abalando, em consequência, a segurança na 

aplicação do direito, decorrente da necessidade de adopção de critérios jurisprudenciais 

minimamente uniformizados e, em última análise, o princípio da igualdade». 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 3014/14.0T8GMR.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Bernardo Domingos (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Modificabilidade da decisão de facto 

 Conhecimento oficioso 

 Poderes da Relação 

 Reapreciação da prova 

 Extensão do caso julgado 

 Responsabilidade extracontratual 

 Pressupostos 

 Contradição 

 Obscuridade 

 Matéria de facto 

 

I - O tribunal da Relação nas situações previstas no art. 662.º, n.º 2, al. c), do CPC, ao invés de 

proceder à anulação da decisão proferida, pode e deve substituir-se ao tribunal de 1.ª 

instância, desde que disponha de todos os elementos probatórios necessários ao suprimento 

dos vícios, alterando a decisão de facto, mesmo sem ter havido impugnação da mesma. 

II - A intervenção do tribunal da Relação nesse âmbito ocorre a título oficioso. 

III - Enquanto não estiver consolidada a decisão de facto (e isso em regra só ocorre com o 

julgamento na Relação) não é possível formar-se caso julgado sobre qualquer questão que 

dependa dessa consolidação, porquanto a subsunção jurídica deve ser feita aos factos 

definitivamente provados. 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 1596/17.3T8PRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Bernardo Domingos (Relator) 

 Abrantes Geraldes (declaração de voto) 

 Tomé Gomes 

 

 Procedimentos cautelares 

 Responsabilidade do requerente 

 Responsabilidade extracontratual 

 Pressupostos 

 Culpa 

 Ilicitude 

 Dolo 

 Negligência 

 Litigância de má-fé 

 Direitos de autor 
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I - Para que o requerente de providência cautelar injustificada seja constituído em 

responsabilidade é preciso que tenha agido culposamente ou sem a prudência normal (cfr. 

art. 374.º, n.º 1, do CPC). 

II - Tendo os requerentes alegado factos que sabiam não ser verdadeiros, considera-se verificado 

o requisito da culpa exigido para estes efeitos. 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 7147/10.3TBMTS.P2.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira (declaração de voto) 

 João Cura Mariano 

 

 Reforma de acórdão 

 Custas 

 Recurso de revista 

 Condenação em custas 

 Parte vencida 

 

I - Os recursos estão autonomamente sujeitos a custas (cfr. art. 1.º, n.º 2, do RCP e art. 527.º, n.º 

1, do CPC). 

II - A responsabilidade pelas custas do recurso cabe a quem no recurso fica vencido (cfr. art. 

527.º, n.º 1, do CPC). 

 

 25-02-2021 

 Incidente n.º 8621/17.6T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Bernardo Domingos 

 Rijo Ferreira 

 

 Constituição de pessoa coletiva 

 Sociedade comercial 

 Estabelecimento comercial 

 Reforma de acórdão 

 Inadmissibilidade 

 Erro de julgamento 

 

 25-02-2021 

 Incidente n.º 1142/11.2TBBCL.1.G1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Certificados de aforro 

 Sucessão por morte 

 Início da prescrição 

 Conhecimento 

 Herança 
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 Prazo de prescrição 

 Contagem de prazos 

 Interpretação da lei 

 Litigância de má-fé 

 

I - O art. 7.º, n.º 1, do DL n.º 172-B/86, de 30-06, na redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 

47/2008, de 13-03, que rege a transmissão por morte dos certificados de aforro da Série B, 

contém a previsão de um prazo de prescrição especial, não se referindo expressamente qual 

o modo de proceder à sua contagem, designadamente quando a mesma se inicia, 

remetendo-se para as demais disposições em vigor relativas à prescrição. 

II - Esta remissão não é feita para o regime regra da prescrição, mas para todas as disposições 

que o integram, pelo que, a este prazo especial, devem ser aplicáveis aquelas normas que se 

mostrem mais adequadas à natureza e caraterísticas do direito a que se reporta. 

III - Na descoberta dessas normas devemos ter em atenção que estamos perante uma 

transmissão de bens por via sucessória, em que os herdeiros, muitas vezes, podem não ter 

conhecimento da totalidade dos bens que integram o património do de cujus. 

IV - A existência de uma probabilidade de se verificar esse desconhecimento, nestas situações, 

equipara-as àquelas em que se adotou o sistema subjetivo na previsão de prazos especiais 

de prescrição, exatamente porque se teve em consideração igual probabilidade do titular do 

direito, apesar deste já ser exigível, não ter conhecimento dos seus elementos constitutivos, 

como sucede nos prazos de prescrição previstos nos arts. 482.º e 498.º, n.º 1, do CC. 

V - Perante a identidade de situações, deve considerar-se que a remissão do art. 7.º, n.º 2, do DL 

n.º 172-B/86, de 30-06, para as disposições em vigor relativas à prescrição, relativamente 

ao início da contagem do prazo, não se dirigiu ao sistema objetivo acolhido no regime regra 

do art. 306.º do CC, mas sim às normas irmãs especiais que contém prazos de média 

duração, em que se verifica a probabilidade dos elementos constitutivos do direito não 

serem conhecidos pelo seu titular, apesar de ele já poder ser exercido, como ocorre nos arts. 

482.º e 498.º, n.º 1, do CC. 

VI - Assim sendo, o prazo de prescrição de 10 anos aqui em análise deve ser considerado um 

prazo sujeito a um sistema subjetivo, cuja contagem só se inicia quando, após a aceitação 

da herança, os herdeiros têm conhecimento da existência de certificados de aforro da série 

B no património do de cujus, sem prejuízo do decurso do prazo de prescrição ordinária de 

20 anos, cuja contagem se inicia com a aceitação da herança, nos termos do art. 306.º do 

CC. 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 5354/18.0T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Valor da causa 

 Sucumbência 

 Revista excecional 

 Oposição de acórdãos 
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 Ação executiva 

 Agente de execução 

 Honorários 

 Encargos 

 Reclamação 

 Rejeição de recurso 

 

 25-02-2021 

 Reclamação n.º 12884/19.4T8PRT-B.P1-A.S1- 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato-promessa 

 Mora 

 Incumprimento definitivo 

 Interpelação admonitória 

 Prazo razoável 

 Boa-fé 

 

I - Para que a mora se transforme em incumprimento definitivo é necessária a verificação de 

alguma das hipóteses previstas no art. 808.º do CC, às quais, de acordo com a doutrina e a 

jurisprudência consolidadas, acresce a situação da recusa antecipada de cumprimento. 

II - No caso dos autos, não tendo ocorrido esta última situação nem tampouco se tendo 

verificado a perda do interesse do credor, restava aos autores a via da interpelação 

admonitória para cumprir, fixando um prazo razoável para o efeito. 

III - Atendendo a que a adequação ou razoabilidade do prazo adicional deve ser apreciada em 

função das circunstâncias do caso concreto, certo é que a conduta dos autores, promitentes 

compradores – apresentando-se pessoalmente nos serviços camarários; entrando, também 

pessoalmente, em diálogo com os técnicos destes serviços a respeito de diversos aspectos 

da operação urbanística e, em especial, a respeito do tempo necessário para a conclusão dos 

procedimentos camarários; mantendo, através do respectivo advogado, contacto regular 

com as rés relativamente ao andamento dos ditos procedimentos – revela que os mesmos 

autores não apenas se encontravam a par das dificuldades de índole burocrática com que as 

rés, promitentes vendedoras, se depararam como, até certo ponto, compreendiam as causas 

do atraso na realização do contrato prometido. 

IV - No contexto em causa, o prazo suplementar de alguns dias fixado pelos autores afigura-se 

como sendo absolutamente exíguo para o efeito em causa e, por isso, não adequado nem 

razoável, não podendo assim dar-se como respeitadas as exigências legais (art. 808.º do 

CC) relativas à transformação da mora em incumprimento definitivo. 

V - Atendendo a que, [n]o cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito 

correspondente, devem as partes proceder de boa fé (art. 762.º, n.º 2, do CC), estava-lhes 

vedado fixar um prazo suplementar de tal forma curto que entrava em contradição com a 

conduta assumida pelos autores ao longo dos meses que se seguiram à celebração do 

contrato-promessa. 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 854/18.4T8FNC.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 
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 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Prova documental 

 Citius 

 Documento novo 

 Irregularidade processual 

 Sanação 

 Trânsito em julgado 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Objeto do recurso 

 Reforma de acórdão 

 Litigância de má-fé 

 

I - Não pode ocorrer omissão de pronúncia relativamente a matéria que não foi posta à 

consideração. 

II - O facto de um documento ou peça processual não se encontrar integralmente (ou de todo) 

digitalizado no processo electrónico não significa que o mesmo não esteja íntegro no 

processo em papel, e que não estivesse à disposição do julgador quando formulou o seu 

juízo probatório. 

III - A incompletude de um documento no processo não permite qualificar a versão integral do 

documento como um documento novo, uma vez que aquela incompletude se situa nos 

limites endo-processuais, constituindo irregularidade que, em primeira linha, competia à 

parte sanar, e cuja regularização ficou precludida com o trânsito em julgado da decisão. 

IV - Os meios processuais de impugnação não são para ser usados incondicionalmente, mas 

antes com a invocação de razões da discordância, apontando as irregularidades ou erros que 

inquinam a decisão recorrida, invocando fundamentos com um mínimo de subsistência 

lógico-jurídica, de seriedade. 

V - O afastamento dessas regras faz incorrer nas sanções previstas na lei para esse tipo de 

comportamento. 

 

 25-02-2021 

 Incidente n.º 400/11.0TBCVL-E.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Rijo Ferreira (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Peão 

 Excesso de velocidade 

 Concorrência de culpas 

 Veículo automóvel 

 Culpa exclusiva 

 Dano morte 

 Danos não patrimoniais 

 Cálculo da indemnização 
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 Equidade 

 Dupla conforme 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 

I - Inserindo-se a ação no âmbito da responsabilidade civil emergente de acidente de viação e 

assentando esta responsabilidade civil extracontratual na verificação cumulativa dos 

pressupostos a que se reporta o art. 483.º do CC, ou seja, o facto, a ilicitude, a culpa, o dano 

e o nexo de causalidade entre o facto e o dano, a conformidade ou desconformidade das 

decisões de 1.ª e 2.ª instâncias não pode ser aferida em relação a cada um destes elementos 

constitutivos, pois os mesmos são incindíveis não só na medida em que todos eles 

concorrem para a constituição da obrigação de indemnizar como também servem, nos 

termos do disposto nos arts. 494.º, 496.º, 566.º, n.º 3, e 570.º, todos do CPC, de medida de 

determinação do quantum da indemnização. 

II - Assim, não obstante o acórdão recorrido ter confirmado, por unanimidade e com base em 

fundamentação que, no essencial, se mostra coincidente com a fundamentação da decisão 

da 1.ª instância, o segmento decisório da sentença proferida pelo tribunal de 1.ª instância 

que considerou existir concorrência de culpas de ambos os intervenientes no acidente de 

viação, não ocorre, quanto a este segmento decisório, dupla conforme, obstativa do recurso 

de revista quanto à reapreciação da questão da culpa na produção do acidente, nos termos 

do art. 671.º, n.º 3, do CPC. 

III - Em sede de compensação pela perda do direito à vida, tendo em conta que a vítima tinha 53 

anos e não contribuiu para a produção do acidente, à luz dos parâmetros mais recentes da 

jurisprudência do STJ, tem-se por razoável fixar o valor base daquela compensação em € 

80 000,00. 

IV - Perante um quadro factual integrado pelas circunstâncias em que ocorreu o embate e pelo 

tipo de lesões sofridas e demonstrativo de que a vítima, durante as horas em que 

sobreviveu, teve sofrimento físico, mostra-se adequada, à luz dos parâmetros seguidos pela 

jurisprudência no tipo de dano em referência, a compensação de € 20 000,00. 

V - Tendo em conta os parâmetros seguidos pela jurisprudência deste Supremo Tribunal e a 

necessidade de uma progressiva atualização dos valores indemnizatórios, considera-se justo 

e adequado fixar o valor base da compensação pelos sofrimentos próprios do filho da 

vítima e da pessoa com quem esta vivia em união de facto desde há 6 anos, em € 35 

000,00, não se vislumbrando razões para estabelecer, a este nível, qualquer diferenciação 

entre eles visto resultar claro da matéria provada que ambos mantinham com a vítima laços 

de afetividade e convivência no âmbito de um mesmo consolidado agregado familiar, 

admitindo-se, por isso, que terão ficado psicologicamente afetados, em igual medida, pela 

perda da vítima. 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 4086/18.3T8FAR.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme parcial 

 Impugnação da matéria de facto 
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 Reapreciação da prova 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Objeto do recurso 

 Revista excecional 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

 25-02-2021 

 Incidente n.º 4016/13.9TBVNG.P1.S3 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) 

 Maria da Graça Trigo 

 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação executiva 

 Exequibilidade 

 Título executivo 

 Exigibilidade da obrigação 

 Inexigibilidade  

 Pagamento 

 Facto controvertido 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

 25-02-2021 

 Incidente n.º 159/16.5T8PRT-A.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) 

 Maria da Graça Trigo 

 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Divórcio litigioso 

 Fundamentos 

 Ónus da prova 

 Cláusula geral 

 Interpretação da lei 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 

I - O fundamento do divórcio litigioso previsto na al. d) do art. 1781.º do CC traduz-se num tipo 

de cláusula geral, em torno do conceito indeterminado de “rutura definitiva do casamento”, 

o qual poderá ser preenchido por “quaisquer factos” reveladores dessa rutura. 

II - A rutura definitiva do vínculo matrimonial deve ser consubstanciada em factos objetivos 

que, pela sua gravidade ou reiteração, impliquem, em conformidade com as regras da 

experiência comum, uma situação consolidada de rompimento da vida conjugal, sem 

qualquer propósito de restabelecimento por parte dos cônjuges, independentemente das 

respetivas culpas, não se bastando com factos banais ou esporádicos nem tão pouco com 

razões ou sentimentos de índole meramente subjetiva de qualquer dos consortes. 
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III - Enquanto a demonstração dos casos típicos previstos nas als. a), b) e c) do art. 1781.º do 

CC faz presumir, iuris et de iure, a rutura definitiva do casamento, já o fundamento 

configurado na respetiva al. d), sob a fórmula de uma cláusula geral objetiva, implica a 

prova efetiva dessa rutura, independentemente das circunstâncias específicas exigidas 

naquelas primeiras alíneas, nomeadamente o vetor de duração temporal mínima. 

IV - Nessa medida, poderá a demonstração da rutura definitiva do casamento resultar de um 

núcleo fáctico único ou mais singular, desde que dotado de intensidade suficientemente 

reveladora de uma situação e intencionalidade que, à luz do consenso social, se mostrem 

inequívocas no sentido da emergência dessa rutura definitiva. 

 

 25-02-2021 

 Revista n.º 1299/16.6T8TMR.E2.S1 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) 

 Maria da Graça Trigo 

 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 


