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Março 
 
 Recurso de revista 
 Valor da causa 
 Admissibilidade de recurso 
 Arguição de nulidades 
 Baixa do processo ao tribunal recorrido 
 
I - Sendo o valor fixado à presente acção em sede de despacho saneador de € 5 001,00, o recurso 

interposto não pode ser conhecido por a tal se oporem os arts. 629.º, n.º 1, do CPC e 44.º, n.º 1, 
da LOSJ, uma vez que a impugnação só seria passível de admissão se a causa tivesse um valor 
superior ao da alçada do tribunal da Relação, isto é, € 30 000,01. 

II - Tendo sido arguidas nulidades do acórdão proferido, em sede de motivação e conclusões 
recursivas, o seu conhecimento, não sendo a impugnação conhecida por este Supremo 
Tribunal, também não poderão ser apreciadas nesta sede, sem prejuízo de o poderem vir a ser 
no tribunal recorrido, nos termos do disposto nos arts. 617.º, n.º 5, e 666.º, n.º 1, aplicáveis por 
força do art. 679.º, este como aqueles do CPC, para onde o processo deverá ser remetido para 
o efeito. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 20896/12.2YYLSB-A.L2.S1 - 6.ª Secção 
 Ana Paula Boularot (Relatora) 
 Pinto de Almeida 
 José Raínho 
 
 Qualificação de insolvência 
 Insolvência culposa 
 Fundamentos 
 Conhecimento prejudicado 
 Baixa do processo ao tribunal recorrido 
 
I - O facto índice aludido na al. h) do art. 186.º, n.º 2, do CIRE comina com a culpabilidade a 

insolvência quando se tenha «Incumprido em termos substanciais a obrigação de manter a 
contabilidade organizada, mantido uma contabilidade fictícia ou uma dupla contabilidade ou 
praticado irregularidade com prejuízo relevante para a compreensão da situação patrimonial e 
financeira do devedor». 

II - O apelo que este segmento normativo faz de um conceito indeterminado traduzido na alocução 
«incumprido em termos substanciais», obriga-nos a apelar à materialidade em discussão e às 
circunstâncias específicas do caso em análise. 

III - A ausência da organização da contabilidade referente aos anos de 2015 e 2016, corresponde a 
um comportamento negligente, mas não faz concluir, per se, um incumprimento substancial, 
quando não seja acompanhada de elementos factuais consubstanciadores de que tenha sido 
devida a algum intuito de ocultar a situação financeira da empresa. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 3071/16.4T8STS-F.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Ana Paula Boularot (Relatora) 
 Pinto de Almeida 
 José Raínho 
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 Prestação de contas 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - O processo especial de prestação de contas divide-se em duas fases, uma inicial, de apuramento 

da obrigação de prestar contas e uma outra subsequente, caso o tribunal determine tal dever. 
II - Dispõe o normativo inserto no art. 924.º, n.º 4, do CPC que «Da decisão proferida sobre a 

existência ou inexistência da obrigação de prestar contas cabe apelação, que sobe 
imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo», o que significa que a Lei, nesta 
fase inicial do processo, impede o acesso ao recurso de revista. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 3888/16.0T8VFR.P2.S1 - 6.ª Secção 
 Ana Paula Boularot (Relatora) 
 Pinto de Almeida 
 José Raínho 
 
 Exoneração do passivo restante 
 Oposição de julgados 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - Se as questões em equação não se confundem, nem se anulam, baseando-se numa diferente 

materialidade que conduz, necessariamente, a uma decisão jurídica igualmente diferente, 
inexiste oposição de acórdãos. 

II - O acórdão recorrido analisou a actuação da insolvente ao transferir para terceiro os valores 
recebidos, o que ocorreu logo após a declaração da insolvência, impedindo o seu arrolamento 
e a sua afetação ao pagamento dos credores, integrando-a na al. e) do n.º 1 do art. 238.º do 
CIRE, agravando a situação existente; por seu lado, o acórdão fundamento, analisando a 
questão solvenda, concluiu pela inaplicabilidade do disposto no n.º 1 do art. 186.º do CIRE, 
uma vez que os factos alegados – alienação dos imóveis – haviam ocorrido há mais de três 
anos em relação ao momento da declaração da insolvência: esta ocorreu em 2013 e as vendas 
em questão em 2009. 

III - O acórdão recorrido analisou o termo ad quem, enquanto o acórdão fundamento se centrou na 
análise do termo a quo, aludidos no normativo em equação, situações estas distintas que 
descaracterizam a oposição jurisprudencial reivindicada. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 3102/17.0T8VNG.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Ana Paula Boularot (Relatora) 
 Pinto de Almeida 
 José Raínho 
 
 Contestação 
 Reconvenção 
 Facto novo 
 Impugnação 
 Efeito cominatório 
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 Petição inicial 
 
O efeito cominatório a que aludem os arts. 505.º e 490.º, n.º 2, do CPC anterior (como decorrência 

da falta de impugnação do autor) apenas se circunscreve à factualidade (nova) alegada pelo 
réu na contestação/reconvenção que não se mostre antecipadamente impugnada em função da 
posição assumida na petição. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 64/03.5TCSNT.L2.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Falência 
 Liquidação 
 Bem imóvel 
 Desocupação 
 Suspensão 
 Atos de execução 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - Inserindo-se a decisão recorrida em processo iniciado, pelo menos, em 2000, sendo de aplicar o 

regime de recursos decorrente do DL n.º 303/2007, de 24-08, com as alterações introduzidas 
pelo DL n.º 41/2013, de 26-06, com excepção do n.º 3 do art. 671.º do CPC, carece de 
cabimento a pretensão da recorrente de fazer integrar a situação na al. a) do n.º 1 do art. 672.º 
do CPC, porquanto a dupla conformidade decisória, por si só, não constituiria obstáculo à 
admissibilidade da revista normal. 

II - Não se integrando a decisão recorrida no âmbito dos arts. 671.º, n.º 1, e 854.º, ambos do CPC, 
nem se mostrando configurada qualquer situação em que o recurso é sempre admissível, não 
cabe revista do acórdão da Relação confirmativo do despacho proferido nos autos de 
liquidação do activo apensos ao processo de falência, que indeferiu o pedido de suspensão da 
desocupação imediata do imóvel feito pela requerente ao abrigo do n.º 7 do art. 6.º-A da Lei 
n.º 16/2020, de 29-05. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 176/14.0T8OAZ-Z.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Arrendamento para habitação 
 Arrendamento para comércio ou indústria 
 Obras 
 Bem imóvel 
 Privação do uso 
 Lucro cessante 
 Deterioração 
 Dever de vigilância 
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 Comunicação ao senhorio 
 Indemnização 
 Contrato de arrendamento 
 
I - Com a celebração do contrato de arrendamento o senhorio fica obrigado a assegurar o gozo do 

locado, impendendo sobre ele o dever de efectuar, na vigência do contrato, as obras 
necessárias ao fim do arrendamento. Concomitantemente, impende sobre o locatário o dever 
de informar o locador da situação do locado, dever que não pode ser dissociado da obrigação 
de vigilância (cfr. art. 492.º do CC). 

II - A responsabilidade do senhorio pelos prejuízos causados ao locatário por não poder habitar o 
imóvel face à deterioração deste impõe a demonstração pelo locatário de que avisou, 
atempadamente, o locador por forma a evitar que o imóvel ficasse numa situação de 
degradação (que é necessariamente progressiva). 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 30412/15.9T8PRT.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Decisão mais favorável 
 Admissibilidade de recurso 
 Arguição de nulidades 
 Ação de reivindicação 
 Servidão de passagem 
 
I - É de assimilar à dupla conforme obstativa da revista normal a situação em que a Relação, sem 

voto de vencido e com fundamentação de direito essencialmente convergente, é mais 
favorável à recorrente que a sentença apelada, embora fique aquém da satisfação total da 
pretensão formulada. 

II - Nos casos de dupla conforme, a arguição de nulidades do acórdão da Relação e/ou pedido de 
reforma do mesmo ou correção de lapsos materiais integrando o objecto da revista, o seu 
percurso fica dependente do que for decidido relativamente ao destino do próprio recurso, ou 
seja, apenas se este for admissível poderão ser objecto de conhecimento por parte do STJ. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 4534/17.0T8LOU.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Execução fiscal 
 Prazo de prescrição 
 Interrupção da prescrição 
 Reclamação de créditos 
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A reclamação do crédito pelo credor em processo de execução fiscal instaurado contra o devedor 
constitui meio eficaz de interrupção do prazo prescricional. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 1429/18.3T8STB-A.E1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Contrato de seguro 
 Seguro de vida 
 Invalidez 
 Nulidade de cláusula 
 Boa-fé 
 Perda da capacidade de ganho 
 Assistência de terceira pessoa 
 Contrato de adesão 
 Cláusula contratual geral 
 
I - O regime do DL n.º 446/85, de 25-10, a que o contrato de seguro, enquanto contrato de adesão, 

se encontra sujeito, sanciona com nulidade as cláusulas contratuais gerais nele contidas cujo 
conteúdo se mostre contrário à boa-fé. 

II - Na concretização desse princípio a lei aponta dois vectores cruciais de ponderação para 
expurgar os excessos da parte que pré-estabeleceu os termos do contrato, que se destinam a 
preservar o equilíbrio e integridade das prestações contratuais: o objectivo negocial visado 
pelas partes à luz do tipo de contrato utilizado; o critério da confiança em função do normal 
destinatário. 

III - Visando o segurado, ao celebrar o contrato de seguro de vida, colmatar os prejuízos 
decorrentes da perda (por acidente ou doença), total e definitiva, da capacidade de ganho, 
mostra-se contrária à boa fé e, como tal, ferida de nulidade, a estipulação ínsita no contrato 
que condiciona a cobertura por invalidez absoluta e definitiva à necessidade de o segurado 
recorrer à assistência permanente de uma terceira pessoa para efectuar os actos elementares da 
vida corrente e, cumulativamente, apresentar um grau de incapacidade igual ou superior a 
85%, de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidade por Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 2615/18.1T8VRL.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Qualificação de insolvência 
 Insolvência culposa 
 Fundamentos 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
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Não descaracteriza a situação de dupla conformidade (por ocorrer coincidência no sentido decisório 

das instâncias relativamente ao segmento decisório determinante da qualificação da 
insolvência) o facto do acórdão da Relação (proferido por unanimidade e com base em 
fundamentação essencialmente coincidente) mantendo a qualificação de insolvência culposa 
com o fundamento em que a sentença se sustentou (por estarem verificadas as presunções 
previstas nas als. a) e h) do n.º 2 do art. 186.º do CIRE), não ter acompanhado a mesma quanto 
a um outro fundamento (o da al. d) do n.º 2 do art. 186.º do CIRE), dando, por isso, 
procedência parcial à apelação. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 2622/19.7T8VNF-B.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Procedimentos cautelares 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Oposição de julgados 
 Inconstitucionalidade 
 Contrato de franquia 
 Intermediação imobiliária 
 Pacto de não concorrência 
 Direito da União Europeia 
 
I - A interpretação conjugada e teleológica dos arts. 370.º, n.º 2, e 629.º, n.º 2, al. d), do CPC, 

fazendo condicionar a admissibilidade do recurso para o STJ de decisões proferidas nos 
procedimentos cautelares com fundamento em oposição de julgados apenas às situações 
relacionadas com os pressupostos próprios e específicos da tutela cautelar, tem subjacente o 
respeito pela relação de instrumentalidade que deve existir entre a acção principal e o 
procedimento cautelar e não padece de inconstitucionalidade. 

II - A alegada oposição de acórdãos em que os recorrentes fundamentam o recurso reconduzida à 
apreciação dos pressupostos de aplicação de normas de direito substantivo (no caso, sobretudo 
o art. 101.º do TFUE) relativas à questão da (in)validade de cláusula contratual de não 
concorrência, impede a admissibilidade da revista porquanto o conhecimento do seu objecto 
conduziria a uma decisão “definitiva”, que só na acção principal deve ser alcançada. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 17369/19.6T8PRT.P1.S2 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Insolvência 
 Recurso de revista 
 Oposição de julgados 
 Decisão interlocutória 
 Revista excecional 
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 Admissibilidade de recurso 
 
I - Não é admissível recurso de revista relativamente a decisão que incidiu sobre matéria a ser 

tratada no processo de insolvência, e que aí foi efetivamente tratada, se o recorrente não 
invoca qualquer oposição de julgados, nos termos do n.º 1 do art. 14.º do CIRE. 

II - Os acórdãos da Relação que apreciem decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a 
relação processual só podem ser objeto de revista nas situações referidas nas als. a) e b) do n.º 
2 do art. 671.º do CPC. 

III - O acórdão da Relação que recai sobre decisão interlocutória confinada à relação processual 
não é suscetível de recurso de revista excecional, por a situação quadrar precisamente no 
disposto no art. 671.º, n.º 2, do CPC. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 1257/13.2TJCBRAD.G1.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Reforma da decisão 
 Condenação em custas 
 Remanescente da taxa de justiça 
 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 
 
I - A reforma da decisão quanto a custas, no quadro do n.º 1 do art. 616.º do CPC, tem a ver com o 

erro de decisão em matéria de custas (desconformidade com os critérios estabelecidos no art. 
527.º e ss. do CPC). 

II - A dispensa do pagamento da taxa de justiça remanescente, nos termos do n.º 7 do art. 6.º do 
RCP, não se integra nesse contexto, e daqui que não faz sentido requerer a reforma da decisão 
nos termos do n.º 1 do art. 616.º do CPC com vista à obtenção de uma tal dispensa. 

III - O que não impede, porém, que o erro de qualificação do meio processual usado pela parte seja 
corrigido oficiosamente para a forma devida (simples requerimento tendente à dispensa do 
referido pagamento). 

IV - Não compete ao STJ, ainda que tenha decidido em último grau, emitir pronúncia sobre o 
pedido de dispensa do pagamento das taxas de justiça remanescentes (referentes à 1.ª 
instância, Relação e Supremo). 

V - No limite, apenas se conceberá que o Supremo se pronuncie relativamente à taxa de justiça 
devida pelo recurso sobre que ele próprio decidiu, mas isso só se imporá se acaso a 1.ª 
instância e a Relação também o tiverem feito relativamente às custas devidas perante elas. 

VI - É ao tribunal da causa (o tribunal onde a ação foi proposta e para onde, em caso de recurso, o 
processo regressa definitivamente) que compete decidir, oficiosamente ou a requerimento da 
parte, sobre a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 1939/15.4T8CSC.L1.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 
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 Revista excecional 
 Nulidade de acórdão 
 Excesso de pronúncia 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 Registo predial 
 Direitos de terceiro 
 Hipoteca 
 Inconstitucionalidade 
 Reclamação 
 Extemporaneidade 
 
I - A decisão da Formação sobre a verificação dos pressupostos da revista excepcional é definitiva, 

não comportando recurso ou reclamação – art. 672.º, n.º 4, do CPC. 
II - Não padece de excesso de pronúncia o acórdão reclamado que conheça da revista, assim 

admitida, e das questões que se identificam perfeitamente com as questões definidas como 
objecto desta. 

III - Tendo sido afastada a aplicação do regime do art. 17.º, n.º 2, do CRgP, por se entender que 
esta norma não tutela os terceiros (aqui rés) por vícios substantivos que afectam o facto 
registado, não existe qualquer contradição se depois foi reconhecido à autora o direito de 
reinscrever a hipoteca, indevidamente cancelada, nos termos do art. 732.º do CC. 

IV - Esta reclamação não é “meio idóneo e atempado” para suscitar uma questão de 
inconstitucionalidade, não anteriormente invocada, sendo certo que a reclamante dispôs de 
oportunidade para o fazer. 

 
 02-03-2021 
 Incidente n.º 413/12.5TBBBR.C1.S1 - 6.ª Secção 
 Pinto de Almeida (Relator) 
 José Raínho 
 Graça Amaral 
 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Decisão interlocutória 
 Arguição de nulidades 
 Reenvio prejudicial 
 Revista excecional 
 
I - Existe dupla conformidade decisória, que obsta à admissibilidade do recurso de revista normal e 

ao conhecimento do seu objecto, nos termos do art. 671.º, n.º 3, do CPC, do acórdão da 
Relação que confirma, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, a 
decisão proferida na 1.ª instância, se a Relação confirma a fundamentação jurídica sem desvio 
do caminho interpretativo-aplicativo da sentença recorrida, ainda que respondendo, com 
adição de fundamentos, ao acervo argumentativo do apelante, desde que tal pronúncia não se 
estribe em inovações que traduzam um enquadramento normativo diverso daquele em que 
assentara a sentença proferida em 1.a instância. 

II - O art. 671.º, n.º 2, do CPC proporciona a revista de «acórdãos da Relação que apreciem 
decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a relação processual», uma vez tendo 
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sido proferidas essas decisões pela 1.ª instância, nas previsões admitidas pelas als. a) e b) 
desse n.º 2. Tal exige decisão da Relação sobre tais decisões interlocutórias, não se oferecendo 
à impugnação recursiva a omissão de decisões que alegadamente, em sede processual, 
deveriam ter sido proferidas. 

III - A apreciação das nulidades decisórias do acórdão recorrido da Relação, nos termos dos arts. 
615.º, n.º 4, («As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser arguidas 
perante o tribunal que proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o 
recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades»), e 666.º, n.º 1, 
aplicáveis por força do art. 679.º, sempre do CPC, assim como a apreciação do pedido de 
reenvio prejudicial ao abrigo do art. 267.º do TFUE, com a inerente suspensão de instância 
para o efeito, e da invocação da «violação ou errada aplicação da lei de processo», nos termos 
do art. 674.º, n.º 1, al. b), e n.º 3, 2.a parte, («ofensa de uma disposição expressa de lei que 
exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio 
de prova»), do CPC, implicam a admissibilidade da revista, uma vez que são fundamentos 
acessórios e pedidos dependentes do objecto recursivo alegado. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 910/10.7TVPRT.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot (declaração de voto) 
 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Decisão interlocutória 
 Arguição de nulidades 
 Revista excecional 
 
I - Existe dupla conformidade decisória, que obsta à admissibilidade do recurso de revista normal e 

ao conhecimento do seu objecto, nos termos do art. 671.º, n.º 3, do CPC, do acórdão da 
Relação que confirma, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, a 
decisão proferida na 1.ª instância, se a Relação confirma os resultados decisórios alcançados 
sem desvio do caminho interpretativo-aplicativo da sentença recorrida, ainda que 
respondendo, com adição de fundamentos, ao acervo argumentativo do apelante, desde que tal 
pronúncia não se estribe em inovações que traduzam um enquadramento jurídico-normativo 
diverso daquele em que assentara a sentença proferida em 1.a instância. 

II - O art. 671.º, n.º 2, do CPC proporciona a revista de «acórdãos da Relação que apreciem 
decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a relação processual», uma vez tendo 
sido proferidas essas decisões pela 1.a instância, nas previsões admitidas pelas als. a) e b) 
desse n.º 2. Tal implica que a fundamentação da impugnação recursiva em revista 
"continuada" que se estriba em "erro de julgamento", sem se fundar em qualquer das hipóteses 
legais, exclusivas e restritas, leva ao não conhecimento dessa pretensão recursiva. 

III - A apreciação das nulidades decisórias do acórdão recorrido da Relação, nos termos dos arts. 
615.º, n.º 4, («As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser arguidas 
perante o tribunal que proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o 
recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades»), e 666.º, n.º 1, 
aplicáveis por força do art. 679.º, sempre do CPC, implica a admissibilidade da revista, uma 
vez que são fundamentos acessórios do objecto recursivo alegado. 
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 02-03-2021 
 Revista n.º 1035/10.0TYLSB-B.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot (declaração de voto) 
 
 Nulidade de acórdão 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 Ambiguidade 
 Obscuridade 
 
A nulidade do acórdão, por aplicação dos arts. 615.º, n.º 1, al. c), 666.º, n.º 1, e 685.º do CPC, 

fundada em “contradição entre os fundamentos e a decisão” e em «ambiguidade ou 
obscuridade que torne a decisão ininteligível», implica que – no que respeita à primeira das 
causas – a construção da decisão seja logicamente viciosa e os fundamentos invocados 
conduzissem a um resultado oposto e diverso do expresso na decisão, e – no que toca à 
segunda das causas –, seja na decisão, seja na fundamentação, se chegue a resultado que possa 
traduzir dois ou mais sentidos distintos e porventura opostos, que permita hesitar sobre a 
interpretação adoptada, ou não possa ser apreensível o raciocínio do julgador, quanto à 
interpretação e aplicação de determinado regime jurídico, considerados os factos adquiridos 
processualmente e visto o decisório in totum. Não se preenche tal vício se a construção do 
acórdão é coerente entre os fundamentos e o resultado decisório, por um lado, e a decisão é 
lógica, perceptível e o sentido final é coerente com todo o argumentário usado e tendente ao 
resultado decretado – o enquadramento da revista na hipótese de admissibilidade restrita do 
art. 671.º, n.º 2, do CPC (“decisões interlocutórias velhas”) e o subsequente não conhecimento 
do objecto do recurso fundado no art. 671.º, n.º 1, do CPC. 

 
 02-03-2021 
 Incidente n.º 330/12.9TBCMN-L.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Contrato de empreitada 
 Obras novas 
 Indemnização 
 Enriquecimento sem causa 
 Ónus de alegação 
 Causa de pedir 
 Princípio do pedido 
 Impugnação da matéria de facto 
 Livre apreciação da prova 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 
I - No caso de impugnação da decisão da matéria de facto em sede de revista, tendo por base a 

faculdade excepcional e restritamente contemplada pelos arts. 674.º, n.º 3, 2.ª parte, e 682.º, n.º 
2, 2.ª parte, do CPC, não procede a impugnação se a valoração probatória do acórdão recorrido 
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tiver sido baseada em regras de livre apreciação crítica ou se não se tiver verificado 
desrespeito pelas normas legais de consideração da força probatória de meio de prova. 

II - No âmbito da celebração de um contrato de empreitada, verificando-se a realização de “obras 
novas” (com «autonomia em relação às previstas no contrato»: art. 1217.º, n.º 1, do CC), 
sendo da iniciativa do empreiteiro e autorizadas ou consentidas pelo dono da obra, haverá 
dever de compensação ou indemnização do empreiteiro, em função das circunstâncias, de 
acordo com as regras do enriquecimento sem causa (arts. 473.º e ss. do CC), da gestão de 
negócios (arts. 474.º e ss.) ou da acessão imobiliária (arts. 1340.º e 1341.º do CC), sem 
aproveitamento do regime predisposto pelo art. 1214.º do CC. 

III - Uma vez fundamentada a acção por solicitação do empreiteiro no incumprimento de 
pagamento do preço de “obras extra” em relação às obras convencionadas no contrato de 
empreitada, não pode o tribunal conhecer e decidir de uma obrigação de compensação ao 
empreiteiro que desencadeou tais obras, uma vez considerado aplicável o regime de restituição 
do enriquecimento sem causa (art. 473.º, n.º 2, do CC), mesmo que a título subsidiário (art. 
474.º do CC), se tal não se encontrada plasmado na causa de pedir formulada na acção (art. 
5..º, n.º 1, do CPC). 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 918/12.8TBCBR.C2.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Responsabilidade extracontratual 
 
Existe dupla conformidade decisória, que obsta à admissibilidade do recurso de revista normal e ao 

conhecimento do seu objecto e dos pedidos dele dependentes e acessórios, nos termos do art. 
671.º, n.º 3, do CPC, do acórdão da Relação que confirma, sem voto de vencido e sem 
fundamentação essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª instância, se a Relação 
confirma o enquadramento normativo sem desvio do caminho interpretativo-aplicativo da 
sentença recorrida, ainda que acrescentando fundamentos no âmbito do mesmo instituto e 
regime jurídicos (responsabilidade civil extra-contratual por factos ilícitos), desde que tal 
pronúncia não se estribe em inovações que traduzam um enquadramento diverso daquele em 
que assentara a sentença proferida em 1.ª instância. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 30690/15.3T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 Excesso de pronúncia 
 Matéria de direito 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

Março de 2021 
 

12

 Questão nova 
 Princípio da oficiosidade 
 Princípio do contraditório 
 Erro de julgamento 
 Responsabilidade médica 
 
I - Não se verifica a nulidade de acórdão com base em omissão de pronúncia (arts. 615.º, n.º 1, al. 

d), 1.ª parte, 666.º, n.º 1, e 685.º, do CPC), enquanto cominação para o desrespeito do art. 
608.º, n.º 2, do CPC, se, ainda que o dever de decisão do julgador se circunscreva à questão ou 
questões delimitadas no objecto recursivo e não se alargue a todos os argumentos e razões 
invocados pelas partes legitimadas para a sustentação do recurso, a matéria alegadamente 
omissa poderia ser afastada como argumentação e pressuposto para indagar da questão 
recursiva (responsabilidade civil por prática de acto médico), se assim fosse entendido pelo 
julgador na tarefa de subsunção dos factos provados ao direito aplicável, sendo certo que, 
mesmo assim e em concreto, foi tratada como argumento próprio para a sustentação de direito. 

II - Não se verifica a nulidade de acórdão com base em excesso de pronúncia (art. 615.º, n.º 1, al. 
d), 2.a parte, 666.º, n.º 1, e 685.º, do CPC) se, no âmbito da solução a dar à questão ou questões 
principais a decidir no recurso, o julgador aborda uma questão de direito nova, instrumental a 
essa solução, já que, não estando sujeito às alegações das partes na sua tarefa de indagação, 
interpretação e aplicação de regras jurídicas, aquela abordagem se insere na oficiosidade 
quanto à matéria de direito – no caso, estimulada pela alteração da matéria de facto provada 
pela Relação, com a qual as partes puderam confrontar-se e pronunciar-se nas alegações e 
contra-alegações recursivas de revista, sem qualquer ofensa do contraditório, e justificada para 
estabelecer coerência plena com os restantes fundamentos mobilizados para responder à 
questão recursiva –, abrangida no comando amplo que o art. 5.º, n.º 3, do CPC confere à 
actuação do julgador. Neste caso, até pode o recorrente vencido estar em desacordo com a 
matéria jurídico-conclusiva em face da factualidade provada e não provada e entender que 
houve julgamento errado, mas tal não afecta o acórdão com um vício relativo aos limites da 
decisão (error in procedendo), que contamine a regularidade do silogismo judiciário que lhe é 
imanente. 

 
 02-03-2021 
 Incidente n.º 765/16.8T8AVR.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Revista excecional 
 Requisitos 
 Recurso de revista 
 Valor da causa 
 Alçada 
 Procedimento especial de despejo 
 Inconstitucionalidade 
 Admissibilidade de recurso 
 
A revista excepcional não pode ser admitida, independentemente dos seus requisitos e fundamentos 

próprios, se não estão verificados os pressupostos gerais de recorribilidade estatuídos no art. 
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629.º, n.º 1, do CPC, nomeadamente se o valor da causa fixado for inferior ao valor da alçada 
do tribunal recorrido. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 1119/19.0YLPRT.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Processo especial de revitalização 
 Recurso de revista 
 Requisitos 
 Valor da causa 
 Alçada 
 Admissibilidade de recurso 
 
A revista atípica e restrita contemplada pelo art. 14.º, n.º 1, do CIRE não pode ser admitida, 

independentemente dos seus requisitos e fundamentos respeitantes a uma oposição 
jurisprudencial relevante, se não estão verificados os pressupostos gerais de recorribilidade 
estatuídos no art. 629.º, n.º 1, do CPC, nomeadamente se o valor da causa fixado ao abrigo do 
art. 306.º, n.os 1 e 2, do CPC for igual ou inferior ao valor da alçada do tribunal recorrido. 

 
 02-03-2021 
 Revista n.º 1198/19.0T8AMT.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Reclamação 
 Manifesta improcedência 
 Extinção do poder jurisdicional 
 
Na jurisdição do STJ não é susceptível de conhecimento uma reclamação de acórdão proferido pelo 

STJ que não se enquadra nas hipóteses legais de reacção previstas nos arts. 613.º, n.º 2, e 
666.º, n.º 2 (em referência aos arts. 614.º a 616.º do CPC), por aplicação dos arts. 666.º, n.º 1, e 
685.º do CPC. 

 
 02-03-2021 
 Incidente n.º 4198/19.6T8VNF.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 António Barateiro Martins 
 Ana Paula Boularot 
 
 Reforma de acórdão 
 Lapso manifesto 
 
I - O pedido de reforma da sentença, ou do acórdão, nos termos dos arts. 616.º e 666.º do CPC, 

pressupõe que a decisão está afectada por manifesto lapso do juiz. 
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II - Não pode servir para manifestar discordância com a decisão ou tentar reverter o sentido da 
mesma. 

 
 03-03-2021 
 Incidente n.º 3387/17.2T8BRG.G1.S1 - 7.ª Secção 
 Ferreira Lopes (Relator) 
 Manuel Capelo 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Obrigação de alimentos 
 Alimentos à mãe 
 Contrato de compra e venda 
 Doação 
 Negócio indirecto 
 Simulação 
 Interposição fictícia de pessoas 
 Interposição real de pessoas 
 Liberalidade 
 Pagamento 
 Terceiro 
 
I - No contrato de compra e venda o pagamento do preço pode ser feito por terceiro; tendo o acto 

sido praticado com espírito de liberalidade e sem intuito de exigir o reembolso, o terceiro 
realiza uma doação indirecta. 

II - O donatário fica obrigado a prestar alimentos ao doador, nos termos do art. 2011.º do CC. 
 
 03-03-2021 
 Revista n.º 3318/18.2T8PRT.P2.S1 - 7.ª Secção 
 Ferreira Lopes (Relator) 
 Manuel Capelo 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Reformatio in pejus 
 Anulação de julgamento 
 Ampliação da matéria de facto 
 Objeto do recurso 
 Caso julgado 
 
I - A decisão do tribunal não pode ser mais desfavorável para o recorrente que a decisão 

impugnada, e da qual a parte contrária não recorreu, atento o princípio da proibição da 
reformatio in pejus (art. 635.º, n.º 5, do CPC). 

II - Se uma sentença proferiu condenação dos réus e se só estes interpuseram recurso, tendo a 
apelação determinado a anulação do julgamento para ampliação da matéria de facto, não pode 
a sentença que venha a ser proferida posteriormente, agravar a condenação anterior uma vez 
que se encontram salvaguardados, em definitivo, os efeitos da decisão, na parte que não tiver 
sido objecto de recurso. 

III - Sendo o objecto da revista proposta pelos autores, apenas, o de protestar a decisão da apelação 
que considerou que a sentença impugnada ofendia a proibição da reformatio in pejus do art. 
635.º, n.º 5, do CPC, tendo essa decisão da Relação julgado totalmente improcedente a acção e 
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absolvido as rés, o conhecimento da absolvição por não verificação dos pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual fica fora do objecto da revista e a decisão da apelação 
deve ser mantida. 

 
 03-03-2021 
 Revista n.º 1310/11.7TBALQ.L2.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Tibério Nunes da Silva 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Usucapião 
 Prazo 
 Suspensão 
 
 03-03-2021 
 Revista n.º 594/17.1T8ALR.E1-A.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Tibério Nunes da Silva 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 
 Autoridade do caso julgado 
 Requisitos 
 Servidão de passagem 
 Objeto do processo 
 
I - A autoridade de caso julgado importa a aceitação de uma decisão proferida em acção anterior, 

que se insere, quanto ao seu objecto, no objecto da segunda, visando obstar a que a relação ou 
situação jurídica material definida por uma sentença possa ser validamente definida de modo 
diverso por outra sentença, não sendo exigível a coexistência da tríplice identidade prevista no 
art. 581.º do CPC. 

II - A força da autoridade de caso julgado, impõe que se aceite a decisão proferida no primeiro 
processo, na medida em que o núcleo essencial das questões de direito e de facto ali 
apreciadas e decididas sejam as mesmas que se pretendam ver apreciadas e discutidas noutra 
acção, existindo entre elas uma relação de prejudicialidade. 

III - Em acção proposta para ser fixada a largura de uma servidão reconhecida em acção anterior 
como serventia “de pé e carro”, a autoridade do caso julgado impede que essa largura possa 
ser conhecida porque tal contende com o título constituído – a sentença – e é uma realidade 
que deveria ser decidida na acção em que se reconheceu a servidão. 

IV - A autoridade do caso julgado não impede que em acção posterior ao reconhecimento da 
servidão se venha conhecer da eventual violação do título constitutivo por nela passarem 
veículos que se dizem não permitidos, por os réus estacionarem viaturas no terreno do autor 
não pertencente à servidão ou por pretender a autora reconhecimento do direito de poder 
colocar uma cancela na servidão dando as chaves para acesso à ré. 

 
 03-03-2021 
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 Revista n.º 1399/18.8T8STS-A.P1.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Tibério Nunes da Silva 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 
 Nulidade de acórdão 
 Falta de fundamentação 
 Reforma de acórdão 
 Lapso manifesto 
 
I - A arguição de nulidades se destina 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 se verifica a nulidade prevista no art. 615.º, n.º 1, al. b), do CPC quando a sentença não 
especificar os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão. 

III - Se a decisão enunciou a lei aplicável e decidiu em conformidade com o correspondente quadro 
normativo, em termos que não permitem suscitar qualquer dúvida ou perspetivar a existência 
de lapso manifesto, não se verifica fundamento para a reforma do acórdão nos termos 
consignados no art. 616.º, n.º 2, al. a), do CPC. 

 
 03-03-2021 
 Incidente n.º 844/18.7T8BNV.E1.S1 - 7.ª Secção 
 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 
 Oliveira Abreu 
 Ilídio Sacarrão Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Responsabilidade extracontratual 
 Acidente de viação 
 Danos futuros 
 Cálculo da indemnização 
 Equidade 
 Dano morte 
 Danos não patrimoniais 
 Danos patrimoniais 
 Dever de assistência 
 Alimentos 
 
I - Não contendo a nossa lei ordinária regras precisas destinadas à fixação da indemnização pelo 

dano futuro, tais danos devem calcular-se segundo critérios de verosimilhança ou de 
probabilidade, de acordo com o que, no caso concreto, poderá vir a acontecer, e se não puder, 
ainda assim, apurar-se o seu exato valor, deve o tribunal julgar segundo a equidade, nos 
termos enunciados no art. 566.º, n.º 3, do CC. 

II - Pela morte da vítima, e sem prejuízo do direito de indemnização por danos não patrimoniais 
suportados em vida pelo falecido, a jurisprudência vem reconhecendo um direito de 
indemnização autónomo, nos termos consignados no art. 496.º do CC, abarcando, por um lado, 
a indemnização pela perda da vida, e, por outro, a indemnização pelos danos não patrimoniais 
que a morte é suscetível de provocar aos titulares do direito referidos nos n.os 2 e 3, daquele 
normativo. 
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III - Pela perda do direito à vida, atendendo aos padrões jurisprudenciais utilizados em casos 
semelhantes, afigura-se-nos ajustado fixar em € 80 000,00, a correspondente indemnização. 

 
 03-03-2021 
 Revista n.º 3710/18.2T8FAR.E1.S1 - 7.ª Secção 
 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 
 Oliveira Abreu 
 Ilídio Sacarrão Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Arbitragem necessária 
 Medicamento 
 Nulidade de acórdão 
 Rejeição de recurso 
 
Nos processos sujeitos a arbitragem necessária, por força do disposto no art. 2.º da Lei n.º 62/2011, 

de 12-11, a reapreciação da decisão arbitral perante os tribunais estaduais cinge-se ao recurso 
perante a Relação, excluindo a recorribilidade para o STJ, salvo se for invocado algum dos 
fundamentos específicos previstos no art. 629.º, n.º 2, do CPC. 

 
 03-03-2021 
 Revista n.º 1002/19.9YRLSB.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 
 Condenação em objeto diverso 
 Excesso de pronúncia 
 Causa de pedir 
 Caso julgado 
 Trânsito em julgado 
 IVA 
 Juros de mora 
 Recurso subordinado 
 Questão nova 
 
I - Correspondendo a condenação a quantia pecuniária ilíquida, quando na ação foi pedida uma 

quantia certa, não existe condenação em objeto diverso do pedido, mantendo-se a condenação 
dentro dos limites fixados no art. 609.º, n.º 1, do CPC. 

II - Existe excesso de pronúncia, quando o tribunal conhece de matéria que se insere em causa de 
pedir distinta da invocada na ação. 

III - A sentença, que condena na indemnização, incluindo nela o IVA, e nos juros de mora vencidos 
desde a citação, não sendo impugnada na apelação, forma caso julgado, nos termos do art. 
628.º do CPC. 

IV - A sentença transitada em julgado não é suscetível de modificação por recurso ordinário. 
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 03-03-2021 
 Revista n.º 1652/18.0T8LRA.C1.S1 - 7.ª Secção 
 Olindo Geraldes (Relator) 
 Maria do Rosário Morgado 
 Oliveira Abreu 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)  

 
 Separação judicial de pessoas e bens 
 Pressupostos 
 Caso julgado 
 Fundamentos 
 Valor extraprocessual das provas 
 Matéria de facto 
 Divórcio sem consentimento 
 Culpa 
 
I - A separação judicial de pessoas e bens sem consentimento do outro cônjuge, encerra uma das 

soluções que o direito substantivo civil apresenta para as relações conjugais que estão de tal 
modo deterioradas que legitimam e admitem o reconhecimento do afrouxamento dos vínculos 
matrimoniais, daí que os respetivos fundamentos são idênticos aos do divórcio sem 
consentimento do outro cônjuge, embora com as necessárias adaptações. 

II - A Lei n.º 61/2008, de 31-10 eliminou a culpa como fundamento de divórcio e de separação de 
pessoas e bens sem consentimento de um dos cônjuges, estabelecendo na nossa ordem jurídica 
o designado modelo de “divórcio e separação de pessoas e bens constatação da ruptura 
conjugal”, inspirado na conceção de divórcio e separação de pessoas e bens, unilateral e 
potestativo, em que qualquer um dos cônjuges pode pôr termo ao casamento ou obter o 
afrouxamento dos vínculos do mesmo resultantes, com fundamento em factualidade que, 
independentemente da culpa dos cônjuges, mostrem a rutura definitiva do matrimónio. 

III - A separação judicial de pessoas e bens sem consentimento do outro cônjuge é reconhecida não 
apenas quando se provam as “causas determinadas” pela lei, verbi gratia, a separação de facto 
por um ano consecutivo, onde a demonstração da rutura definitiva do casamento está 
presumida, mas também noutras situações que não são especificadamente previstas (al. d) do 
art. 1781.º do CC), mas que, em todo o caso, revelem uma inexistência, de forma definitiva, da 
comunhão de vida, própria de um casamento. 

IV - Os efeitos do caso julgado reportam-se à própria decisão e não aos respetivos fundamentos, 
sendo que os factos considerados como provados nos fundamentos da sentença não podem 
considerar-se isoladamente cobertos pela eficácia do caso julgado, para o efeito de extrair 
deles outras consequências, além das contidas na decisão final. 

V - Apesar do princípio da eficácia extraprocessual das provas consagrado no art. 421.º do CPC, a 
matéria de facto provada numa sentença não tem força de caso julgado noutra sentença 
intentada contra a mesma parte, na medida em que os fundamentos de facto não adquirem 
valor de caso julgado quando são autonomizados da respetiva decisão judicial. 

 
 03-03-2021 
 Revista n.º 11661/18.4T8PRT.P1-A.S1 - 7.ª Secção 
 Oliveira Abreu (Relator) 
 Ilídio Sacarrão Martins 
 Nuno Pinto Oliveira 
 
 Ação executiva 
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 Oposição à execução 
 Intervenção principal 
 Princípio do contraditório 
 Direito de defesa 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 
I - Incidindo o recurso de revista sobre um acórdão da Relação, é relativamente a este acórdão que 

se devem invocar nulidades, como a da omissão de pronúncia, e não continuar a imputá-las à 
decisão da 1.ª instância. 

II - Decidida, por acórdão da Relação, a admissão de intervenção principal provocada passiva, no 
âmbito de uma acção executiva, não resulta demonstrada a intempestividade do incidente 
(único fundamento avançado pelos chamados sob a epígrafe “Oposição ao chamamento à 
demanda”) por simples referência à tramitação de um apenso de oposição à execução dos 
primitivos executados. 

III - Tendo os intervenientes apresentado a sua própria oposição à execução, que foi recebida, 
viram ser-lhes assegurado o contraditório, podendo assim oferecer a defesa que tivessem por 
adequada relativamente a essa execução. 

 
 03-03-2021 
 Revista n.º 26999/09.3T2SNT-C.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Tibério Nunes da Silva (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Olindo Geraldes 
 
 Oposição à execução 
 Citação 
 Nulidade 
 Falta de citação 
 Parte vencida 
 Legitimidade para recorrer 
 Embargos de executado 
 Título executivo 
 Sentença 
 Trânsito em julgado 
 
I - Se bem que o escopo da oposição à execução seja o da extinção desta, no todo ou em parte, 

importa ter em consideração que os diferentes fundamentos dos embargos, que funcionam 
paralelamente, não se hierarquizando entre si, têm efeitos práticos diferentes, uns susceptíveis 
de formar caso julgado material e outros tendo uma natureza meramente processual. 

II - A pretensão formulada nos embargos não se cinge, fatalmente, à extinção da instância 
executiva. Apesar de esta extinção ser uma consequência da procedência de qualquer dos 
fundamentos invocados, não é indiferente que ela se verifique por um ou outro fundamento. 

III - A inexequibilidade, por falta de trânsito em julgado da decisão proferida numa acção 
declarativa, não tem o mesmo alcance da inexistência do título que venha a emergir de falta ou 
nulidade de citação, com o significado processual que estes vícios assumem. 

IV - Sendo parte vencida aquela que é objectivamente afectada pela decisão, ou seja, que não 
obteve a decisão mais favorável aos seus interesses, será de concluir que foi afectada pela 
decisão dos embargos a embargante que, embora conseguindo que fosse decretada a extinção 
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da execução, viu improcederem os invocados fundamentos de falta e de nulidade de citação no 
âmbito da acção declarativa de onde emergiu o título dado à execução. 

 
 03-03-2021 
 Revista n.º 28500/15.0T8PRT-B.P2.S1 - 7.ª Secção 
 Tibério Nunes da Silva (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Olindo Geraldes 
 
 Saneador-sentença 
 Insuficiência da matéria de facto 
 Audiência de julgamento 
 Baixa do processo ao tribunal recorrido 
 Reenvio prejudicial 
 
I - Uma vez que determinados pontos da matéria de facto, dados como provados em sede de 

saneador-sentença (e que foram mantidos pela Relação em sede de apreciação da impugnação 
da matéria de facto), alegados pela autora na petição inicial, foram objeto de impugnação, 
inexistindo relativamente aos mesmos (o que não foi sequer invocado pelas instâncias) 
documentos com força probatória plena, e sendo tais factos relevantes para o conhecimento do 
mérito da causa, não estavam os autos em condições de ser proferido, como foi, saneador-
sentença, razão pela qual, em princípio, se impõe o prosseguimento dos autos com vista à 
realização da audiência de julgamento. 

II - Isto, a menos que a questão da inaplicabilidade/inoponibilidade às rés recorrentes, da legislação 
nacional em que as instâncias se basearam (relativa à concessão à autora da exclusividade da 
exploração de jogos de fortuna ou azar), por força de legislação comunitária, e em resultado da 
decisão do reenvio prejudicial (determinado já no STJ, por despacho do primitivo Relator) 
proferido pelo TJUE, venha a ter resposta positiva (com a consequente procedência das 
revistas e a absolvição das rés recorrentes). 

III - Uma vez que esta questão, referida em II, não foi objeto de apreciação pelas instâncias (que 
haviam rejeitado o pedido de reenvio) e, concretamente, no âmbito do acórdão recorrido, não 
pode o STJ, substituindo-se à Relação, conhecer em primeira mão de tal questão – razão pela 
qual se impõe a anulação do acórdão recorrido, com a consequente baixa dos autos à Relação 
para conhecer de tal questão e, sendo caso disso, ordenar a baixa dos autos à 1.a instância, com 
vista ao prosseguimento dos autos, nos termos referidos em I. 

IV - Ainda que assim não fosse, dado que a decisão do TJUE, no sentido da inoponibilidade às rés 
recorrentes da dita legislação nacional, tem como pressuposto a eventual não comunicação da 
mesma à Comissão Europeia, uma vez que tal facto não se mostra provado nos autos e porque 
é às instâncias que compete fixar a matéria de facto (que não ao STJ, que, por princípio, 
apenas conhece de direito), também por essa razão se imporia a baixa dos autos à Relação. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 8439/06.1TBBRG.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 de revista 
 Dupla conforme parcial 
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 Impugnação da matéria de facto 
 Rejeição 
 Ónus de alegação 
 Prova testemunhal 
 
I - Tendo a Relação confirmado a decisão da 1.a instância sem voto de vencido e sem 

fundamentação essencialmente diferente, verifica-se o obstáculo da dupla conforme a que 
alude o n.º 3 do art. 671.º do CPC. 

II - Por isso, e porque o réu recorrente se não socorreu da revista excecional a que alude o artigo 
seguinte, o STJ apenas pode conhecer da questão, suscitada na revista, relativa à alegadamente 
indevida rejeição da matéria de facto com fundamento no incumprimento do ónus de 
especificação a que aludem as als. b) do n.º 1 e a) do n.º 2 do art. 640.º do CPC, uma vez que 
se trata de questão/decisão relativamente à qual inexiste, naturalmente, confirmação da 
decisão da 1.ª instância. 

III - Tendo-se o recorrente limitado a transcrever parte dos depoimentos das testemunhas em que se 
baseia, fazendo referência apenas ao início desses depoimentos e quando esse início nem 
sequer corresponde ao que é referido na ata de julgamento (cuja falsidade não foi invocada), é 
de considerar que o recorrente não cumpriu com os referidos ónus de especificação – razão 
pela qual se impunha, conforme decidido pela Relação, a rejeição da impugnação da matéria 
de facto. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2028/12.9TBVCT-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) 

 
 Recurso de revista 
 Oposição  
 Condenação em custas 
 
I - Justifica-se, à luz do disposto no art. 527.º, n.os 1 e 2, do CPC, a condenação da recorrida nas 

custas da revista (interposta pelas apeladas do acórdão da conferência da Relação que, 
indeferindo a sua pretendida reforma do anterior acórdão da Relação que conheceu da 
apelação, quanto a custas, manteve a sua condenação nas custas da apelação), revista essa que 
foi julgada procedente. 

II - Isto pelo facto de, não obstante não ter apresentado contra-alegações, se ter oposto em 
requerimento que apresentou à admissão da revista – de onde se deve concluir que 
(independentemente do facto de, não tendo a sua posição sido acolhida, ter sido condenada nas 
custas do incidente, por despacho do Relator) a mesma pretendia a manutenção do acórdão 
objeto da revista. 

III - E, independentemente disso, porque lhe é prejudicial o resultado da revista, na medida em que, 
mantendo-se a sua condenação, ficará prejudicada economicamente – o que já não sucederá no 
caso contrário. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 6590/17.1T8FNC.L1.S1 - 1.ª Secção  
 Acácio das Neves (Relator)  
 Fernando Samões 
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 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Ação de preferência 
 Alegações da apelação 
 Contrato de arrendamento 
 Caducidade 
 Extemporaneidade 
 
I - É extemporânea a invocação – pela ré, adquirente de imóvel (penhorado e objeto de hipotecas) 

que lhe foi vendido pelo encarregado da venda no âmbito de execução hipotecária – da 
caducidade do direito ao arrendamento, com a consequente extinção do direito de preferência 
do autor, enquanto arrendatário da fração, apenas em sede de apelação. 

II - De resto, ainda que assim não fosse, e aceitando-se que o disposto no n.º 2 do art. 824.º do CC 
também se aplica ao arrendamento do imóvel vendido em execução, nunca aquela invocada 
exceção poderia proceder, nos termos pretendidos. 

III - Isto, na medida em que, estando em causa o exercício do direito de preferência do autor, 
enquanto arrendatário, esse direito, porque pré-existente à venda, implicava que, querendo o 
mesmo preferir, conforme sucedeu, a fração lhe devia ter sido vendida, que não à ré. 

IV - Assim não tendo sucedido e tendo o autor necessidade de se socorrer da ação de preferência, o 
reconhecimento daquele direito de preferência implica que a venda, indevidamente feita à ré, 
acaba por ficar sem efeito, ou seja, ficando no lugar desta, o autor, como comprador. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 1668/18.7T8PVZ.P1.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 de revista 
 Objeto do recurso 
 Conclusões 
 Questão de facto 
 Conhecimento prejudicado 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 
I - A menos que se trate de questões que sejam de conhecimento oficioso (o que não está em causa 

nem é sequer invocado) o tribunal de recurso apenas pode conhecer das questões suscitadas 
pelo recorrente nas respetivas conclusões recursórias, que não das questões suscitadas pelo 
recorrido nas suas contra-alegações. 

II - Para tanto, este teria que se socorrer do recurso subordinado ou da ampliação do âmbito do 
recurso, nos termos dos arts. 633.º e 636.º do CPC o que não sucedeu. 

III - Não tendo o tribunal de recurso conhecido de determinada questão pelo facto de o seu 
conhecimento se mostrar prejudicado pela solução dada a outra ou outras questões, inexiste 
indevida omissão de pronúncia e, como tal, a invocada nulidade do acórdão que conheceu da 
revista. 

 
 09-03-2021 
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 Revista n.º 3365/18.4T8BRG.G2.S1 - 1.ª Secção  
 Acácio das Neves (Relator)  
 Fernando Samões 
 Maria João Vaz Tomé 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Escritura pública 
 Doação 
 Declaração 
 Pagamento 
 Força probatória 
 Direito ao usufruto 
 Cônjuge sobrevivo 
 Direito de acrescer 
 Partilha da herança 
 
I - Como resulta do disposto no art. 371.º, n.º 1, do CC, a escritura pública faz prova plena dos 

factos que refere como praticados pelo notário, assim como dos factos que por ele são 
atestados com base nas suas percepções; não faz daqueles que constituem objecto de 
declarações de ciência produzidas pelos outorgantes. 

II - Se na escritura de doação consta que a donatária entregará aos doadores uma referida quantia a 
título de “entrada” pelos bens doados e também, mais adiante, que a referida “entrada” foi já 
recebida pelos doadores, não pode a escritura pública fazer prova plena da existência de 
qualquer pagamento, que não foi directamente percepcionado pelo notário. 

III - Com o falecimento de um dos co-usufrutuários, marido e mulher, o outro sobrevivo adquire a 
totalidade do direito de usufruto, constituído conjuntamente a favor deles, não por via 
hereditária (o direito de usufruto, na titularidade do falecido, não entra na sucessão) mas por 
via do direito de acrescer, não devendo, por isso, proceder-se, no âmbito da partilha, a 
qualquer dedução do valor do usufruto. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 3936/03.3TBGDM.P1.S1 - 1.ª Secção  
 António Magalhães (Relator)  
 Jorge Dias 
 Maria Clara Sottomayor 
 
 Revisão e confirmação de sentença 
 Decisão da autoridade administrativa 
 Escritura pública 
 Divórcio 
 
I - A decisão que consta do art. 978.º do CPC deve ser entendida de forma ampla, de modo a 

abranger decisões proferidas quer por autoridades judiciais quer por autoridades 
administrativas. 

II - Por provir de autoridade administrativa (tabelião ou substituto), a escritura pública, prevista no 
art. 733.º do CPC brasileiro, através da qual se pode realizar o divórcio consensual dos 
cônjuges, com fundamento em separação de facto por mais de dois anos, previsto no art. 
1580.º parágrafo 2.º do CC Brasileiro, consubstancia uma decisão administrativa que deve ser 
equiparada a uma decisão sobre direitos privados, abrangida pela previsão do art. 978.º do 
CPC, carecendo, por isso, de revisão para produzir efeitos em Portugal. 
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 09-03-2021 
 Revista n.º 241/20.4YRPRT.S1 - 1.ª Secção  
 António Magalhães (Relator)  
 Jorge Dias 
 Maria Clara Sottomayor 
 
 Contrato de arrendamento 
 Forma escrita 
 Recusa 
 Prazo de vigência 
 Oposição à renovação 
 
I - Num acordo de utilização de quarto de uma habitação, contra o pagamento de uma renda 

mensal, não celebrado por escrito em Abril de 2014, por força da alteração legal do CC de 
2019, deve entender-se que o mesmo não é nulo, por falta de forma, podendo ser demonstrado 
por outras vias, nomeadamente em juízo, já que foi a arrendatária que recusou a sua redução a 
escrito já depois da sua celebração, apesar de instada a isso pelo senhorio. 

II - Considerando que o contrato dos autos tinha assim já uma duração que se iniciara em Abril de 
2014 na falta de estipulação especial tem-se por celebrado por dois anos, renováveis. 

III - A não renovação, por oposição do senhorio, em Agosto de 2017, quando o contrato não 
atingira ainda os 6 anos, teria de ser feita com antecedência mínima de 120 dias face ao termo 
da renovação, o que aconteceu, tendo sido dado cumprimento ao prazo do pré-aviso, pelo que 
o contrato cessou em Março de 2018. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 8890/18.4T8CBR.C1.S1 - 1.ª Secção 
 Fátima Gomes (Relatora)  
 Acácio das Neves 
 Fernando Samões 
 
 Recurso de revista 
 Objeto do recurso 
 Conclusões 
 Prestação de contas  
 Réu 
 Cabeça-de-casal 
 Decurso do tempo 
 Abuso do direito 
 
I - No recurso de revista apenas se impõe analisar se o tribunal recorrido fez uma correcta aplicação 

do regime do art. 662.º, ao alterar a matéria de facto, de acordo com os pedidos que lhe foram 
efectuados – e esses pedidos são os da apelação da autor e não do contraditório da ré, ora 
recorrente, pois os recursos delimitam-se pelas conclusões das alegações dos recorrentes (o 
réu na apelação não era recorrente) e pelas questões de conhecimento oficioso. 

II - Numa acção de prestação de contas em que em relação à autora não é possível separar o 
conhecimento que passou a deter enquanto cabeça de casal e na qualidade de herdeira, perante 
os factos dados como provados, não é justificável a exigência que faz ao réu de prestar contas, 
ao fim destes anos todos, por ser manifestamente inexigível que o mesmo esteja em condições 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

Março de 2021 
 

25

de explicar ou demonstrar o cabal exercício de funções, dos quais já não dispõe de elementos, 
que estão com a autora. 

III - A exigência feita pela autora afigura-se manifestamente abusiva da sua parte, por força do 
regime do art. 334.º do CC, razão pela qual se deve entender que o réu já não está obrigado a 
prestar as contas do período em que foi cabeça-de casal. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 19722/18.3T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 
 Fátima Gomes (Relatora)  
 Acácio das Neves 
 Fernando Samões 
 
 Recurso de apelação 
 Inadmissibilidade 
 Despacho do relator 
 Reclamação para a conferência 
 Acórdão 
 Revista excecional 
 
I - A possibilidade de recurso prevista no art. 652.º, n.º 5, al. b), do CPC, pressupõe que estejam 

verificados todos os pressupostos de recorribilidade, com especial destaque, no que respeita à 
revista, do que está previsto no art. 671.º, n.os 1 e 2, de mesmo Código. 

II - O recurso de revista excepcional depende da verificação dos pressupostos da revista “normal” e 
da dupla conforme entre a decisão da 1.ª instância e o acórdão da Relação que a confirme. 

III - Não é susceptível de recurso de revista excepcional o acórdão da Relação que decidiu a 
reclamação contra o despacho de não admissão do recurso de apelação proferido pelo relator 
na Relação, confirmando-o.  

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 720/06.FIG-E.C2.S1 - 1.ª Secção 
 Fernando Samões (Relator)  
 Maria João Vaz Tomé 
 António Magalhães 
 
 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 
 Matéria de facto 
 Livre apreciação da prova 
 Contrato de prestação de serviços 
 Actos dos representantes legais ou auxiliares 
 Culpa exclusiva 
 Responsabilidade contratual 
 Regime aplicável 
 
I - A matéria de facto só pode ser alterada pelo STJ quando se verifica algum dos fundamentos 

previstos na parte final do n.º 3 do art. 674.º do CPC. 
II - É definitivo o juízo formulado pelo tribunal da Relação, no âmbito do disposto no art. 662.º, n.º 

1, do CPC, sobre a prova sujeita à livre apreciação. 
III - A responsabilidade do devedor abrange os actos dos seus auxiliares, respondendo como se os 

actos destes fossem praticados por ele próprio, nos termos do art. 800.º, n.º l, do CC. 
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IV - No contrato de prestação de serviços, o obrigado não está sujeito à autoridade e direcção do 
outro contraente. 

V - Provada a culpa exclusiva do devedor na ocorrência do evento lesivo que determinou o 
incumprimento, não tem aplicação o regime do art. 570.º, n.º 1, do CC. 

VI - O art. 494.º do CC não é aplicável no domínio da responsabilidade contratual. 
 
 09-03-2021 
 Revista n.º 4872/09.5TBPTM.E1.S1 - 1.ª Secção 
 Fernando Samões (Relator)  
 Maria João Vaz Tomé 
 António Magalhães 
 
 Caso julgado 
 Exceção dilatória 
 Autoridade do caso julgado 
 Pressupostos 
 
I - A função negativa do caso julgado reconduz-se à excepção dilatória do caso julgado e pressupõe 

a verificação da tríplice identidade estabelecida no art. 581.º do CPC. 
II - A função positiva do caso julgado, designada por autoridade do caso julgado, tem a ver com a 

existência de prejudicialidade entre objectos processuais, tendo como limites os que decorrem 
dos próprios termos da decisão, como se depreende dos arts. 619.º e 621.º, ambos do CPC. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 581/13.9YYLSB-D.L1.S1 - 1.ª Secção 
 Fernando Samões (Relator) 
 Maria João Vaz Tomé 
 António Magalhães 
 
 Direito de preferência 
 Arrendamento para habitação 
 Prédio indiviso 
 Propriedade horizontal 
 Constitucionalidade 
 Princípio da igualdade 
 Direito de habitação 
 
I - O art. 1091.º, n.º 1, al. a), do CC, na redação dada pela Lei n.º 6/2006, de 27-02, não atribui o 

direito de preferência legal ao arrendatário de parte específica de prédio urbano indiviso ou 
não constituído em propriedade horizontal. 

II - Esta interpretação não viola os princípios constitucionais da igualdade e de acesso à habitação 
própria, consagrados, respectivamente, nos arts. 13.º, n.º 1, e 65.º, n.os 1 e 3, ambos da CRP. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2899/18.5TBALM.L1.S1 - 1.ª Secção 
 Fernando Samões (Relator)  
 Maria João Vaz Tomé 
 António Magalhães 
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 Recurso de apelação 
 Junção de documento 
 Acórdão 
 Decisão interlocutória 
 Recurso de revista 
 Regime aplicável 
 Admissibilidade 
 
I - As decisões interlocutórias são aquelas que são tomadas, ao longo do processo, e que não põem 

termo à instância e em relação às quais constitui regra geral, em matéria de recursos, a da 
impugnação diferida e concentrada com o recurso interposto da decisão final. 

II - Essa específica decisão (não admissão da junção de documentos), integrante do acórdão, mas 
autónoma em relação ao mesmo, precedendo-o, traduz uma decisão interlocutória incidente 
sobre a relação processual, passível de recurso apenas nos termos do disposto no art. 673.º, do 
CPC. 

III - Não sendo admissível recurso de revista normal, não admitem recurso para o STJ os acórdãos 
proferidos na pendência do processo na Relação, como é o caso. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2616/17.7T8PDL.L1.S1 - 1.ª Secção  
 Jorge Dias (Relator)  
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 
 Direito de preferência 
 Comunicação do projeto da venda 
 Prazo razoável 
 Boa-fé 
 Renúncia 
 
I - Só a consumação da venda a um terceiro espoleta no titular do direito de preferência a 

necessidade e possibilidade de exigir judicialmente o seu direito, mas tal só sucederá quando o 
titular do direito de propriedade, querendo vender, não comunique ao preferente o projeto da 
venda e as cláusulas do respetivo contrato. 

II - O obrigado à preferência deve proceder à comunicação (sem vícios) dos elementos que 
permitam ao preferente uma declaração de vontade livremente formada e uma decisão 
consciente de exercer, ou não, o seu direito ou, até, deixá-lo caducar sem nada dizer. 

III - Sendo que a falta de elementos essenciais ou a comunicação de elementos erróneos faz com 
que a comunicação não produza os efeitos de comunicação para preferência. 

IV - Se desde a comunicação da venda à preferente até à celebração da escritura entre o obrigado à 
preferência e a terceira pessoa, ou seja, se recebida a comunicação pela preferente em 31-10-
2018 e celebrada a escritura em 08-11-2018, não se pode considerar que a comunicação tenha 
sido feita de boa fé e com a finalidade de a preferente poder exercer o seu direito. 

V- A renúncia é válida independentemente de qualquer forma especial, mas para haver renúncia 
relevante, do preferente, é necessário que se declare categoricamente que não se pretende 
exercer o direito quaisquer que sejam as condições que se venham a verificar. 

VI - Além da comunicação o obrigado à preferência também deve conceder ao preferente um prazo 
razoável para a formalização do contrato, de harmonia com as circunstâncias de cada caso e, 
em particular, em função do montante do preço ou das condições do seu pagamento. 
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VII - O obrigado à preferência em relação ao preferente, não pode impor-lhe que a formalização do 
contrato, se concretize num prazo tão curto que o coloque em situação de impossibilidade de 
efetivo exercício do direito, até por ser normal o recurso ao crédito, o que é exigido pelo 
princípio geral da boa fé. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2997/18.T8PDL.L1.S1 - 1.ª Secção  
 Jorge Dias (Relator)  
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 
 Acórdão recorrido 
 Decisão interlocutória 
 Litigância de má-fé 
 Documento autêntico 
 Desentranhamento 
 Ato inútil 
 
I - Não integra o conceito normativo de decisões que incidem sobre o “mérito da causa” o acórdão 

da Relação que, revogando a sentença que determinou a extinção da instância, determinou o 
prosseguimento dos autos e a sua remessa para a 1.a instância, a fim de apreciação da matéria 
de facto controvertida. 

II - O art. 673.º do CPC consagra a regra da impugnação diferida de decisões interlocutórias para o 
recurso do acórdão final ou para recurso autónomo a interpor depois do trânsito em julgado 
deste. 

III - A litigância de má-fé exige que quem pleiteia tenha consciência de não ter razão. A defesa 
convicta de uma perspetiva jurídica dos factos, diversa daquela que a decisão judicial acolhe, 
não implica, por si só, litigância censurável a despoletar a aplicação do art. 542.º do CPC, 
admitindo a lei uma vasta amplitude ao direito de ação ou de defesa. 

IV - Em face do reenvio do processo ao tribunal de l.ª instância, seria um ate inútil desentranhar um 
documento autêntico que a parte pode ainda juntar aos autos antes da audiência de julgamento 
que vier a ter lugar, tanto mais que se trata de um documento que por dizer respeito a um 
processo penal onde se discutem alguns factos relevantes para e presente causa, o próprio 
tribunal de l.ª instância poderia oficiosamente solicitá-lo ao MP. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 528/16.0T8VNG-S1.P1.S1 - 1.ª Secção  
 Maria Clara Sottomayor (Relatora)  
 Alexandre Reis 
 Pedro Lima Gonçalves 
 
 Bem imóvel 
 Compropriedade 
 Administração 
 Assembleia de compartes 
 Deliberação 
 Abuso do direito 
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I - A regra, segundo a qual a administração cabe por igual, a todos os comproprietários, não é um 
princípio de ordem pública e cede perante convenção dos consortes, em sentido contrário, 
tomada por maioria nos termos da lei. 

II - Da conjugação do regime específico do n.º 1 do art. 1407.º com o art. 985.º, ambos do CC, 
resulta que as deliberações da assembleia de comproprietários devem ser tomadas por maioria, 
desde que votem no mesmo sentido mais de metade dos consortes e desde que estes 
representem, pelo menos, metade do valor das quotas. 

III - Assim, nos termos dos factos provados n.os 12 e 13, estes requisitos estão verificados. A 
Assembleia, em que foi votada favoravelmente a nomeação dos réus Alexandre e Maria do 
Monte como Administradores, contou com a presença de 66,66% da compropriedade (facto 
provado n.º 12). Os comproprietários que manifestaram adesão ao deliberado representam 
83,30% da compropriedade (facto provado n.º 13). 

IV - A tese do acórdão recorrido, exigindo, a nosso ver, sem fundamento legal, que as deliberações 
da assembleia de comproprietários relativas à administração da coisa comum (em que se inclui 
o poder de designar os administradores) sejam aprovadas, por unanimidade dos consortes, 
permite a um dos comproprietários boicotar o exercício de poderes de administração nos 
termos decididos pela maioria, correndo-se o risco de paralisação da exploração dos bens, 
resultado que o legislador não deseja. 

V - Nos termos da jurisprudência e da doutrina, a aplicação do instituto do abuso do direito tem 
uma natureza subsidiária, e exige-se a prova rigorosa dos seus elementos constitutivos e a 
ponderação dos valores sistemáticos em jogo, sob pena de se tratar de uma remissão genérica e 
subjetiva para a materialidade da situação. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2613/17.8T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção  
 Maria Clara Sottomayor (Relatora)  
 Alexandre Reis 
 Pedro Lima Gonçalves 
 
 Processo de jurisdição voluntária 
 Legalidade 
 Obrigação de alimentos 
 Menor 
 Pressupostos 
 Princípio da proporcionalidade 
 
I - Num processo de jurisdição voluntária, em virtude da sua especial função de controlar a 

aplicação do direito substantivo e adjetivo, a intervenção do STJ pressupõe que a decisão 
recorrida não se haja fundado em critérios de conveniência e oportunidade. 

II - O art. 2004.º do CC assume um papel central na disciplina do instituto dos alimentos, 
precisamente porque estabelece os pressupostos objetivos (encontrando-se o seu pressuposto 
subjetivo – o vínculo entre alimentante e alimentando – previsto no art. 2009.º, ou no art. 
495.º, n.º 3, do CC) da correspondente obrigação.  

III - Pode dizer-se que, em geral, a necessidade e os recursos são simultaneamente pressupostos da 
constituição e da permanência da obrigação de alimentos, de um lado e, de outro, critérios de 
determinação do respetivo quantum.  

IV - O princípio da proporcionalidade, além da consideração das necessidades do alimentando, 
pressupõe uma apreciação comparativa dos rendimentos de ambos os progenitores. Apenas o 
respeito do princípio da proporcionalidade consente a realização do princípio cardinal da 
igualdade dos progenitores constitucionalmente consagrado.  
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V - Não se viola o princípio da proporcionalidade quando se determinam as necessidades da menor 
com base nas despesas normais de crianças da mesma idade e se considera a situação 
económica dos progenitores. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 4519/15.0T8MTS.P2.S1 - 1.ª Secção 
 Maria João Vaz Tomé (Relatora)  
 António Magalhães 
 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Contrato de mútuo 
 Contrato de seguro 
 Banco 
 Cláusula de exclusão 
 Cláusula contratual geral 
 Dever de comunicação 
 Dever de informação 
 Ónus da prova 
 Seguradora 
 Tomador 
 Segurado 
 Incumprimento  
 Oponibilidade 
 Invalidez 
 Juros compensatórios 
 
I - Os seguros associados a mútuos, frequentemente oferecidos e intermediados pelo próprio banco 

que concede o financiamento, são, em geral, celebrados aquando da conclusão do mútuo a que 
se encontram associados.  

II - A sua finalidade, além de se traduzir na tutela e garantia do devedor perante eventualidades 
suscetíveis de afetar negativamente a sua capacidade de cumprir – ou de reduzir o valor do 
imóvel constituído em garantia –, consiste, cada vez mais, em fornecer uma salvaguarda ao 
mutuante.  

III - O risco deve existir ao tempo da adesão ao seguro, pois que a sua falta determina a nulidade do 
contrato por impossibilidade do objeto ou falta de causa, enquanto da sua cessação 
superveniente decorre a caducidade do contrato por falta de justificação causal.  

IV - Tratando-se de uma cláusula que tem por objeto uma exclusão da cobertura do seguro e que 
está sujeita ao regime consagrado na LCCG, cabe à seguradora demonstrar ter sido objecto de 
negociação ou adequadamente comunicada e suficientemente informada aos aderentes.  

V - Apesar de resultar do art. 4.º, n.º 2, do DL n.º 176/95, que os deveres de comunicação e 
informação recaem, primordialmente, sobre o tomador do seguro, o seu incumprimento é 
oponível pelos aderentes/segurados à seguradora.  

VI - Levando em linha de conta a coligação negocial entre o mútuo e o seguro, assim como a 
estrutura triangular deste ou a sua consideração como contrato trilateral, o 
banco/mutuante/tomador do seguro não pode assumir uma postura de total alheamento da 
relação que se estabelece entre a seguradora e os mutuários/aderentes/segurados, nem a 
seguradora pode adotar essa posição perante a relação que se estabelece entre o banco e os 
mutuários/aderentes/segurados.  
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VII - Sendo assimétrico, apesar de ser objeto de regime próprio, o contrato de seguro está sujeito à 
LCCG, independentemente de esta ser considerada direito comum ou direito especial.  

VIII - O reembolso do capital e o pagamento dos juros compensatórios efetuados depois da 
verificação da eventualidade – invalidez absoluta e definitiva – são in se privados de 
justificação. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 1197/16.3T8BRG-G1.S1 - 1.ª Secção 
 Maria João Vaz Tomé (Relatora)  
 António Magalhães 
 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Processo de jurisdição voluntária 
 Obrigação de alimentos 
 Acordo 
 Interpretação 
 Questão de direito 
 
I - No domínio de um processo de jurisdição voluntária, em virtude da sua especial função de 

controlar a aplicação do direito substantivo e adjetivo, a intervenção do STJ pressupõe que a 
decisão recorrida não se haja fundado em critérios de conveniência e oportunidade.  

II - O art. 2004.º do CC assume um papel central na disciplina do instituto dos alimentos, 
precisamente porque estabelece os pressupostos objetivos (encontrando-se o seu pressuposto 
subjetivo – o vínculo entre alimentante e alimentando – previsto no art. 2009.º, ou no art. 
495.º, n.º 3, do CC) da correspondente obrigação. Os elementos constitutivos da fattispecie 
desta norma são a necessidade do alimentando e os meios do alimentante.  

III - Pode dizer-se que, em geral, a necessidade e os recursos são simultaneamente pressupostos da 
constituição e da permanência da obrigação de alimentos, de um lado e, de outro, critérios de 
determinação do respetivo quantum.  

IV - Tratando-se, fundamentalmente, da interpretação da declaração negocial vertida numa cláusula 
do acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais, está em causa uma questão de 
Direito.  

V - De acordo com o art. 236.º, n.º 1, do CC, vale o sentido deduzido por um declaratário normal 
colocado na posição do real declaratário.  

VI - Segundo o art. 2006.º do CC, no caso de a obrigação de alimentos haver sido objeto de acordo 
dos interessados, os alimentos são devidos a partir do momento da constituição em mora do 
alimentante. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 5900/19.1T8CBR-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) 

 
 Tribunal da Relação 
 Matéria de facto 
 Reapreciação da prova 
 Ónus da prova 
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 Factos constitutivos 
 Facto negativo 
 Preenchimento abusivo 
 Cheque 
 Contrato de mútuo 
 Inexistência do negócio 
 
I - Numa situação como a dos presentes autos, perante os poderes que o art. 662.º do CPC lhe 

concede, não podia o tribunal da Relação deixar de intervir, no que concerne ao facto 
discutido, porquanto o mesmo se mostrava dubitativo e os factos provados não podem ser 
dubitativos; 

II - Na reapreciação feita pelo tribunal da Relação este efetuou uma conjugação dos diversos factos 
provados, com os elementos de prova existentes nos autos, em obediência à lei. 

III - O n.º 2 do art. 342.º do CC não prevê uma inversão do ónus da prova quando esteja em causa a 
prova de factos negativos. 

IV - In casu, tendo a autor alegado como factos constitutivos do direito que invoca, o 
preenchimento abusivo do cheque e a não existência de um contrato de mútuo (facto 
negativo), que não conseguiu provar, não poderia a acção proceder. 

V - Mesmo no âmbito do enriquecimento sem causa, que tem carácter subsidiário, competiria ao 
pretenso empobrecido o ónus de alegação e prova da falta da causa justificativa do 
enriquecimento. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 3424/16.8TCSC.L1.S1 - 1.ª Secção 
 Pedro Lima Gonçalves (Relator)  
 Fátima Gomes 
 António Magalhães 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Direito de preferência 
 Notificação para preferência 
 Proposta de contrato 
 Aceitação da proposta 
 Eficácia real 
 Morte 
 Sucessão 
 
I - A notificação extrajudicial a que alude a norma do art. 416.º do CC e que contenha os elementos 

necessários à decisão do titular do direito de preferência consubstancia uma proposta 
contratual e a declaração de vontade que o mesmo emita, na sequência dessa notificação, de 
exercer o direito (potestativo), uma vez recebida pelo vinculado à prelação, perfeciona o 
contrato, mesmo que sujeito a forma, desde que esta seja observada pela comunicação do 
obrigado e pela resposta do preferente. 

II - No caso em apreço, como as comunicação e resposta foram contidas em documentos que, 
embora assinados, não preencheram os especiais requisitos formais previstos no art. 875.º do 
CC, de que a celebração do contrato dependeria (por se tratar de um imóvel), deve entender-se 
que se concluiu um contrato-promessa (cf. art. 410.º, n.º 2, do CC) com as respetivas 
consequências. 

III - O direito legal de preferência tem eficácia real e, no caso de incumprimento, fica o devedor 
vinculado à realização do negócio e o preferente investido no direito potestativo de exigir que, 
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por decisão judicial, seja constituído o seu direito de propriedade sobre a coisa, não podendo o 
obrigado desistir do negócio projetado. 

IV - O direito de crédito gerado para a falecida, após a sua aceitação e exercício do direito de 
preferência, ocorrida antes da sua morte, transmitiu-se aos seus herdeiros sucessores, como 
titulares dos direitos e obrigações da herança e em sua representação. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 3218/19.9T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 
 Pedro Lima Gonçalves (Relator)  
 Fátima Gomes 
 António Magalhães 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Caso julgado material 
 Autoridade do caso julgado 
 Reconvenção 
 Ónus de alegação 
 Princípio da preclusão 
 Réu 
 Taxa de justiça 
 Falta de pagamento 
 Desentranhamento 
 Decisões contraditórias 
 Cumprimento defeituoso 
 Exceção de não cumprimento 
 Contrato de empreitada 
 Insolvência 
 Verificação ulterior de créditos 
 
I - Quando os mesmos factos defensivos integram exceções, permitindo obter a improcedência da 

ação e a absolvição do pedido, e ao mesmo tempo são também fonte de contra direitos, coloca-
se o problema de saber se o demandado tem o ónus ou a mera faculdade de os fazer valer 
através de reconvenção. 

II - E a resposta estará em saber se há a possibilidade de haver contraditoriedade entre o resultado 
favorável do primeiro processo e o resultado favorável do processo autónomo que venha a ser 
intentado, uma vez que existindo tal possibilidade de contraditoriedade, não poderá um pedido 
(idêntico ao que seria o pedido da reconvenção) ser formulado, mais tarde, através de ação 
autónoma, ou seja, em tal hipótese, o demandado no primeiro processo necessita de reconvir 
para afastar o risco de preclusão do seu contra direito. 

III - Assim, sempre que o caso julgado favorável ao autor seja suscetível de, depois, impedir a 
invocação de factos defensivos e a dedução dos correspondentes pedidos pelo réu através de 
uma ação independente - por as decisões favoráveis dos dois processos serem contrastantes - a 
reconvenção (a invocação de tais factos defensivos e a dedução dos correspondentes pedidos) 
acaba por revestir natureza necessária, ou seja, a dedução da reconvenção, na primeira ação, é 
um autêntico ónus para o réu. 

IV - Intentando-se ação a pedir o preço decorrente da devida execução dum contrato de empreitada, 
não pode o réu (dono da obra) “guardar” para uma segunda lide a invocação do facto 
defensivo do cumprimento defeituoso da empreitada e só aí, na segunda lide, peticionar os 
contra direitos decorrentes de tal facto defensivo, uma vez que, tendo desfecho favorável o 
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primeiro processo, ficará impedido de alegar contra direitos e de formular pedidos que afetem, 
na prática, o direito reconhecido pela primeira sentença. 

V - Não tendo o réu reconvindo no primeiro processo, viu precludidos tais direitos, efeito 
preclusivo que resulta da autoridade do caso julgado da sentença que julgou favorável (ao 
respetivo autor) a primeira ação, verificando-se no segundo processo, em que vem formular 
tais pedidos, a exceção de caso julgado, na vertente de autoridade do caso julgado (havendo 
que acatar a decisão antes proferida e obstar a que a relação jurídica definida na anterior 
decisão possa ser aqui de novo decidida e destruída ou diminuída). 

VI - Autoridade do caso julgado que não depende da verificação da tríplice identidade prevista no 
art. 581.º, n.º 1, do CPC, não prescindindo, porém, da identidade de sujeitos e que, em termos 
de objetos processuais, haja conexão entre o objeto decidido e o a decidir e que o resultado 
favorável do segundo processo represente uma decisão que contraste com a decisão da antes 
proferida. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 1242/05.8TBBCL-Y.G1.S1 - 6.ª Secção 
 António Barateiro Martins (Relator) 
 Ana Paula Boularot 
 Ricardo Costa (vencido) 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Inadmissibilidade 
 Insolvência 
 Processo especial de revitalização 
 Oposição de julgados 
 Oposição de acórdãos 
 Decisões contraditórias 
 Questão fundamental de direito 
 Reclamação para a conferência 
 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2707/18.7T8STS.P1.S1 - 6.ª Secção 
 António Barateiro Martins (Relator) 
 Ana Paula Boularot 
 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Confissão 
 Princípio da indivisibilidade da confissão 
 Inversão do ónus da prova 
 Simulação 
 Preço 
 Abuso do direito 
 Nulidade 
 Cessão 
 Quinhão hereditário 
 Contrato-promessa 
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I - Invocando o autor que parte do preço do negócio celebrado (de cessão de quinhão hereditário) 
não está pago (e pretendendo o seu pagamento), pese embora haja dado total quitação no 
documento que solenizou o negócio celebrado, e contrapondo/admitindo o réu que só pagou o 
montante referido pelo autor, mas acrescentando que só pagou tal montante por ser esse o 
preço real (inferior ao preço declarado no documento) do negócio acordado entre ambos, 
estamos, por parte do réu, perante uma “confissão complexa”, a que é aplicável o disposto no 
art. 360.º do CC. 

II - Podendo o autor, perante tal confissão complexa, tomar (em alternativa) duas posições: não se 
aproveitar da confissão da contraparte, não ficando provado, por confissão, que o réu não 
pagou a totalidade do preço (declarado no documento); ou aproveitar-se da confissão da 
contraparte, hipótese em que, porém, por força da indivisibilidade da confissão, passa a ficar 
com o ónus de provar que o preço real do negócio foi mesmo o declarado no documento (e 
não o preço inferior, dissimulado, invocado como real pela contraparte). 

III - Nada dizendo o autor (não tomando o autor qualquer posição perante tal confissão complexa) e 
não se opondo a que logo tenha sido dado como assente que o réu não pagou a totalidade do 
preço, deve considerar-se que se quis aproveitar-se de tal confissão da contraparte, o que tem 
como consequência a inversão do ónus da prova, ou seja, passa a caber ao autor o ónus de 
provar que o preço real do negócio foi mesmo o declarado no documento (e não o preço 
inferior; dissimulado; invocado como real pela contraparte).  

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 4202/18.5T8LRS.L2.S1 - 6.ª Secção 
 António Barateiro Martins (Relator) 
 Ana Paula Boularot 
 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Revista excecional 
 Inadmissibilidade 
 Recurso de revista 
 Ação de divisão de coisa comum 
 Venda judicial 
 Arguição de nulidades 
 Princípio da defesa 
 Dupla conforme 
 Decisão que não põe termo ao processo 
 Decisão interlocutória 
 Reclamação para a conferência 
 
I - A viabilidade de recorrer de revista do acórdão que apreciou decisão interlocutória proferida em 

1.ª instância em processo especial de divisão de coisa comum, independentemente da 
existência de dupla conformidade decisória, mostra-se apenas subsumível no n.º 2 do art. 671.º 
do CPC, em que a admissibilidade do recurso de revista se cinge às situações contempladas 
nas als. a) e b) do citado preceito. 

II - Não tendo a recorrente invocado no requerimento de interposição de recurso qualquer dos 
referidos fundamentos, não é de admitir o recurso de revista, designadamente a pretendida 
revista excepcional, interposta do acórdão da Relação que confirmou o despacho de 
indeferimento de nulidades suscitadas pela requerida relativamente ao acto de designação da 
venda de imóvel objecto de divisão. 
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 09-03-2021 
 Revista n.º 23572/15.0T8LSB-B.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Recurso para uniformização de jurisprudência 
 Pressupostos 
 Oposição de julgados 
 Oposição de acórdãos 
 Decisões contraditórias 
 Acórdão fundamento 
 Intermediação financeira 
 Culpa 
 Dolo 
 Reclamação para a conferência 
 
Não se verifica o pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário para 

uniformização de jurisprudência - contradição de acórdãos - quando o recorrente se ancora em 
acórdão fundamento onde a decisão quanto à existência de culpa (grave) do intermediário 
financeiro se mostra justificada em situação fáctica diversa da que foi apreciada no acórdão 
recorrido: reportada na demonstração de conduta enganadora do banco ao comunicar 
informação falsa quanto à natureza e às características do produto (o retorno da quantia 
subscrita ser garantido pelo próprio banco e tratar-se de um produto semelhante a um depósito 
a prazo). 

 
 09-03-2021 
 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 5838/16.4T8LSB.L1.S1-A - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Recurso para uniformização de jurisprudência 
 Pressupostos 
 Oposição de julgados 
 Oposição de acórdãos 
 Decisões contraditórias 
 Acórdão fundamento 
 Questão fundamental de direito 
 Divórcio sem consentimento 
 Dever de coabitação 
 Reclamação para a conferência 
 
I - São pressupostos da admissibilidade do recurso para uniformização de jurisprudência: a 

contradição entre o acórdão recorrido e outro acórdão do STJ relativamente à mesma questão 
fundamental de direito, contradição essa que tem de assentar em realidades fácticas idênticas 
ou similares; o carácter essencial da questão em que se manifesta a divergência; a identidade 
substantiva do quadro normativo em que se insere a questão; e o trânsito em julgado de ambos 
os acórdãos. 
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II - Não é de o admitir recurso para uniformização de jurisprudência quando, em ambas as decisões 
em confronto (acórdão recorrido e acórdão-fundamento), a diversa solução jurídica a que 
chegaram decorre da diversidade dos factos apurados. 

 
 09-03-2021 
 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 2750/17.3T8PBL.C1.S2-A - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
 Ricardo Costa 
 
 Impugnação da matéria de facto 
 Presunções judiciais 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Princípio da livre apreciação da prova 
 Prova testemunhal 
 Declarações de parte 
 Prova documental 
 Documento particular 
 Impugnação pauliana 
 Má-fé 
 
I - A estrutura lógica das presunções judiciais é própria da chamada indução reconstrutiva, através 

da qual se permite comprovar a realidade de um facto (facto presumido) a partir da prova da 
existência de um outro facto (facto-base, instrumental ou indiciário), funcionando as regras da 
experiência e da probabilidade como seu fundamento lógico. 

II - A possível intervenção do STJ no campo das presunções judiciais situa-se ao nível da 
perscrutação de vícios na formação desse juízo indutivo. Se a presunção não for legalmente 
admitida (art. 351.º do CC), se partir de factos não provados (art. 349.º do CC) ou se padecer 
de evidente ilogicidade, o STJ pode invalidar o uso da presunção. 

III - Para a demonstração do requisito da má-fé não é necessário que se prove a concertação do 
devedor e do terceiro para atentar contra o direito do credor, bastando que tenham agido com 
consciência do prejuízo que o acto causa a este último. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 9726/17.9T8CBR.C1.S1 - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
 Ricardo Costa 
 
 Insolvência 
 Recurso de revista 
 Inadmissibilidade 
 Valor da causa 
 Aclaração 
 Arguição de nulidades 
 Obscuridade 
 Reclamação para a conferência 
 
 09-03-2021 
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 Incidente n.º 4277/18.7T8OAZ.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
 Ricardo Costa 
 
 Plano de insolvência 
 Homologação 
 Recusa 
 Direito de voto 
 Modificação 
 Crédito 
 Princípio da igualdade 
 Credor 
 Crédito hipotecário 
 Revista excecional 
 Oposição de julgados 
 Oposição de acórdãos 
 Decisões contraditórias 
 Inadmissibilidade 
 Recurso de revista 
 Ampliação do âmbito do recurso 
 
I - O art. 212.º, n.º 2, al. a), do CIRE aplica-se ao PEAP. 
II - Num acordo de pagamento, em PEAP, a simples intocabilidade do capital não é suficiente para 

concluir pela não modificação do crédito.  
III - Haverá modificação do crédito quando se estabeleçam alterações substanciais à morfologia do 

crédito, de modo a que a relação jurídico-creditícia fique algo distante das condições 
inicialmente contratualizadas, seja através da estipulação de expressivas moratórias ou de 
planos prestacionais prolongados no tempo, seja através da abolição ou abrupta redução da 
taxa de juros, seja através da eliminação ou atenuação das garantias. 

IV - Viola o princípio da igualdade de credores o acordo de pagamento em que se prevê que, 
relativamente a dois credores com créditos garantidos, um veja o seu crédito integralmente 
satisfeito e o outro veja o seu crédito reduzido em 40%. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 760/19.5T8ACB.C1.S1 - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
 Ricardo Costa 
 
 Recurso de revisão 
 Documento superveniente 
 Modificabilidade da decisão de facto 
 Embargos de terceiro 
 Entrega judicial de bens 
 Imóvel 
 Documento particular 
 Confissão 
 Caso julgado 
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 Declaratário 
 Presunções judiciais 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Princípio da livre apreciação da prova 
 Dupla conforme 
 Arguição de nulidades 
 Erro de julgamento 
 
I - Baseando-se o recurso extraordinário de revisão em documento, é necessário, para que o 

fundamento da revisão seja julgado procedente e a decisão objeto do recurso seja revogada, 
que o documento, por si só (portanto sem o concurso adjuvante de outras provas), tenha a 
virtualidade de levar à modificação da decisão a rever. 

II - Não tendo o documento apresentado no presente recurso extraordinário de revisão tal 
virtualidade, improcede necessariamente o recurso. 

III - A confissão (declaração de ciência) traduz-se no reconhecimento de um facto, não se 
confundindo com a vinculação (declaração de vontade) a certa obrigação. 

IV - Uma coisa é a prova de que certa declaração foi produzida, outra é determinar o alcance do 
que foi declarado (interpretação da declaração). 

V - As presunções judiciais inserem-se no contexto do apuramento da matéria de facto, e daí que os 
factos tidos por demonstrados à luz delas não podem, em sede de recurso de revista, ser objeto 
de escrutínio por parte do STJ, exceto se houver violação de norma legal impositiva em 
matéria de meios de prova, ou se padecerem de ilogicidade ou partirem de factos não 
provados.  

VI - Não há que confundir entre nulidades de decisão e erros de julgamento, e daqui que improcede 
a arguição de nulidade se o que o recorrente faz através da arguição é simplesmente dissentir 
da decisão.  

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 850/14.0YRLSB.S3 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Contrato de depósito 
 Depósito bancário 
 Abuso do direito 
 Conta bancária 
 Obrigação de restituição 
 Herança 
 Herdeiro 
 Avalista 
 Contrato de mandato 
 Gestão de negócios 
 Princípio da confiança 
 Responsabilidade contratual 
 Sociedade comercial 
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I - Independentemente da exata natureza jurídica do depósito bancário, existe da parte do banco a 
obrigação de restituir outro tanto daquilo que foi afetado pelo depositante à conta bancária 
respetiva, acrescendo a remuneração que possa ter sido convencionada. 

II - Se o banco, sem para tanto ter sido autorizado, transfere para contas de terceiros certos 
montantes que estavam afetos à conta bancária, comete um ilícito contratual que confere ao 
depositante o direito à restituição desses montantes e respetivos acréscimos. 

III - É, todavia, abusivo, e como tal não pode deixar de ser paralisado, o exercício desse direito, à 
luz da figura da chamada supressio, perante o seguinte quadro factual fundamental: 

(i) As transferências foram feitas para contas de sociedades de que eram sócios e gerentes 
os filhos da depositante, sendo inclusivamente dois deles contitulares da conta da depositante;  

(ii) Os montantes das transferências foram destinados a solver compromissos das 
sociedades (descobertos em conta), decorrentes de empréstimos que lhes foram feitos pelo 
banco, garantidos por avales prestados pelos referidos filhos;  

(iii) Nos seis anos seguintes a depositante recebeu o extrato da conta bancária sem que 
reagisse perante o facto desta ter deixado de refletir os montantes, aliás elevados (€ 636 
329,45), das transferências. 

IV - Perante tais circunstâncias, o comportamento omissivo da depositante não pode deixar de ser 
visto, objetivamente, como apto a criar no banco a expetativa legítima e razoável de que se 
conformava com a situação e que não iria exercer o direito à restituição dos montantes que 
foram transferidos.  

V - Tendo a depositante falecido entretanto, é acrescidamente abusivo, dentro do aludido quadro 
fáctico, o exercício do direito em nome da herança, agora personificada nos ditos filhos 
(únicos herdeiros), na medida em que esse exercício implica a entrega aos herdeiros daquilo 
que teve por efeito libertá-los das suas responsabilidades pessoais de avalistas. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 1863/16.3T8PNF.P1.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Insolvência 
 Exoneração do passivo restante 
 Compensação 
 Inadmissibilidade 
 Constitucionalidade 

 
I - O instituto da exoneração do passivo restante não tem por finalidade precípua garantir ao 

devedor o recebimento de um certo montante a título de sustento, pelo que o devedor não goza 
da garantia da intangibilidade do montante estabelecido para seu sustento. 

II - Se a cessão do rendimento disponível e o montante arbitrado ao devedor a título de sustento 
foram estabelecidos numa base mensal pelo tribunal, não pode o apuramento do rendimento 
disponível ser feito numa base anual. 

III - Se em determinado mês o rendimento do insolvente não alcança o montante que lhe foi 
arbitrado para sustento, nem por isso lhe assiste o direito de, mediante “compensação” ou 
“ajuste de contas”, não entregar ao fiduciário o excesso que se verifique nos demais meses.  

IV - A interpretação do art. 239.º, n.º 4, al. c), do CIRE no sentido de impor ao devedor a obrigação 
de entregar imediatamente/mensalmente os rendimentos recebidos ao fiduciário sem operar a 
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compensação dos rendimentos com os montantes auferidos nos meses anteriores e posteriores 
não viola os arts. 1.º, 67.º e 205.º, n.º 2, da CRP. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 11855/16.7T8SNT.L1.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Reclamação 
 Valor da causa 
 Dupla conforme 
 Caso julgado 
 Ofensa do caso julgado 
 
 09-03-2021 
 Reclamação n.º 7406/18.7T8GMR-A.G1- A.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Insolvência 
 Processo especial de revitalização 
 Admissibilidade de recurso 
 Revista excecional 
 Inadmissibilidade 
 Recurso de revista 
 Oposição de julgados 
 Oposição de acórdãos 
 Decisões contraditórias 
 Questão fundamental de direito 
 Reclamação para a conferência 

 
I - A decisão recorrida foi proferida em sede de processo especial de revitalização, pelo que, como 

é jurisprudência pacífica, tem aplicação ao caso o art. 14.º, n.º 1, do CIRE, que estabelece um 
regime especial de recurso para o STJ. 

II - Tal regime está fora da órbita da revista excecional, pelo que nada há a submeter à apreciação 
da formação a que alude o n.º 3 do art. 672.º do CPC. 

III - Duas decisões só são divergentes quanto à mesma questão fundamental de direito se têm na 
sua base situações materiais litigiosas que, de um ponto de vista jurídico-normativo – tendo 
em consideração a natureza e teleologia dos específicos interesses das partes em conflito – são 
análogas ou equiparáveis, pressupondo o conflito jurisprudencial uma verdadeira identidade 
substancial do núcleo essencial da matéria litigiosa subjacente a cada uma das decisões em 
confronto, e que a questão fundamental de direito em que assenta a alegada divergência 
assuma um carácter essencial ou fundamental para a solução do caso (isto é, que integre a 
ratio decidendi dos acórdãos em confronto). 
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 09-03-2021 
 Revista n.º 4359/19.8T8VNF.G1.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de apelação 
 Conclusões 
 Lapso manifesto 
 Contradição 
 Convite ao aperfeiçoamento 
 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 
Não pode ser equiparada à falta de conclusões das alegações do recorrente, prevista no art.641.º, n.º 

2, al. b), do CPC, a hipótese de as conclusões apresentarem lapsos de numeração ou uma 
percetível contradição entre o que consta das conclusões e o formulado no petitório. 

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2876/15.8T8FAR.E3.S1 - 6.ª Secção 
 Maria Olinda Garcia (Relatora) 
 Ricardo Costa 
 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Insolvência 
 Reclamação de créditos 
 Graduação de créditos 
 Caso julgado 
 Autoridade do caso julgado 
 Ação executiva 
 Sentença 
 Bem imóvel 
 Direito de retenção 

 
A sentença de verificação e graduação de créditos proferida em ação executiva anterior ao processo 

de insolvência, relativamente a um imóvel penhorado que vem a ser integrado na massa 
insolvente, não constitui caso julgado que obste ao conhecimento da impugnação de créditos 
apresentada por credor que reclama créditos no processo de insolvência.  

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 1867/17.9T8AMT-I.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Maria Olinda Garcia (Relatora) 
 Ricardo Costa 
 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Contrato-promessa de compra e venda 
 Simulação 
 Interposição fictícia de pessoas 
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 Admissibilidade de prova testemunhal 
 Prova complementar 
 Documento 
 Declarações de parte 
 
I - Considerando a letra e a ratio do art. 394.º, nos 1 e 2, do CC, a prova testemunhal não pode ser 

admitida como meio de prova por si só suficiente para demonstrar uma convenção contrária ou 
adicional ao documento ou o acordo simulatório. 

II - Admite-se, porém – interpretando-se restritivamente as aludidas normas –, que essa prova possa 
constituir um meio de prova complementar de outro meio legalmente admissível, se este, 
constituindo um começo de prova, tornar verosímil o facto a provar.  

III - A simulação subjectiva respeita às partes do negócio: estas não são as que aparentemente 
intervêm neste. É o caso da interposição fictícia de pessoas, em que ocorre a intervenção de 
um sujeito, que não ocupa realmente a posição de parte do negócio, agindo como “testa de 
ferro” do verdadeiro sujeito que celebra o negócio, existindo, pois, um conluio entre os três 
sujeitos.  

IV - Neste caso, o acto dissimulado não é válido enquanto não se celebrar o segundo negócio, dada 
a falta de intervenção do verdadeiro sujeito do negócio.  

V - Na simulação relativa a intenção das partes é criar uma aparência com o propósito de enganar 
terceiros, propósito que tem natureza eminentemente subjectiva.  

VI - Não interessa, pois, saber se o engano foi ou teria sido ou não relevante, mas apenas que foi 
essa a razão da intervenção ou interposição fictícia do autor no negócio, a que aderiram todos 
os intervenientes.  

 
 09-03-2021 
 Revista n.º 2891/18.0T8BRG.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Pinto de Almeida (Relator) 
 José Raínho 
 Graça Amaral 
 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 Objeto do recurso 
 Decisão surpresa 
 Taxa sancionatória excecional 
 Nulidade processual 
 Princípio do contraditório 
 Legitimidade substantiva 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 
 11-03-2021 
 Incidente n.º 164/15.9T8VNF.P1.S2 - 2.ª Secção 
 Bernardo Domingos (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Responsabilidade extracontratual 
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 Acidente de viação 
 Dano biológico 
 Danos futuros 
 Danos não patrimoniais 
 Equidade 
 Cálculo da indemnização 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Danos patrimoniais 
 Matéria de facto 
 Matéria de direito 
 Princípio da igualdade 
 Erro de julgamento 
 Nulidade de acórdão 
 Falta de fundamentação 
 
I - É entendimento uniforme da jurisprudência e doutrina que só a falta absoluta de fundamentação 

constitui nulidade. Mas uma coisa é falta absoluta de fundamentação e outra é a 
fundamentação deficiente, medíocre ou errada. Só aquela é que a lei considera nulidade. Esta 
não constitui nulidade, e apenas afecta o valor doutrinal da sentença que apenas corre o risco, 
a padecer de tais vícios, de ser revogada ou alterada em via de recurso (se tal constituir objecto 
do recurso, como é óbvio). 

II - 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. 

III - 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. 

IV - 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 
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». 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 1330/17.8T8PVZ.P1.S1 - 2.ª Secção 
 Bernardo Domingos (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Nulidade de acórdão 
 Objeto do recurso 
 Litigância de má-fé 
 Revista excecional 
 Pressupostos 
 Dupla conforme 
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 Rejeição de recurso 
 Inconstitucionalidade 
 Reclamação para a conferência 
 
A admissibilidade da revista excepcional não dispensa a verificação dos pressupostos gerais de 

recorribilidade e, em particular, dos pressupostos do recurso de revista. 
 
 11-03-2021 
 Revista n.º 7113/18.0T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Catarina Serra (Relatora) 
 Rijo Ferreira 
 João Cura Mariano 
 
 Assembleia de condóminos 
 Sanção pecuniária 
 Atas 
 Título executivo 
 Exequibilidade 
 Interpretação da lei 
 Interpretação restritiva 
 Condomínio 
 Oposição à execução 
 Ampliação do âmbito do recurso 
 Conhecimento prejudicado 
 
I - Nos termos do disposto no art. 1434.º do CC, a assembleia de condóminos pode fixar penas 

pecuniárias para a inobservância das suas deliberações, nomeadamente, aplicáveis ao 
condómino em mora no pagamento das quotas de condomínio. 

II - O campo de aplicação da expressão “contribuições devidas ao condomínio” constante da parte 
inicial do art. 6.º, n.º 1, do DL n.º 268/94, de 25-10, deve ser perspectivado de forma restrita. 

III - Como tal, a acta da assembleia de condóminos que delibere sobre a fixação de penas 
pecuniárias a aplicar aos condóminos incumpridores das respectivas obrigações, não constitui 
título executivo no que diz respeito a essas penalizações, por tais quantias não estarem 
abrangidas pelo preceituado no art. 6.º, n.º 1, do referido DL n.º 268/94, não podendo, assim, 
servir de base à execução a instaurar pelo administrador para cobrança coerciva das mesmas. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 5647/17.3T8OER-A.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Fernando Baptista (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Contrato de mútuo 
 Pagamento em prestações 
 Vencimento antecipado 
 Fiador 
 Perda do benefício do prazo 
 Interpelação admonitória 
 Citação 
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 Mora do devedor 
 Incumprimento do contrato 
 Faculdade jurídica 
 Liberdade contratual 
 Boa-fé  
 Dever acessório 
 Insolvência 
 Devedor 
 
I - O desencadeamento do vencimento antecipado de todas as prestações a que se alude no art. 

781.º do CC é uma faculdade do credor (é ele quem decide se quer, ou não, continuar sujeito 
aos prazos escalonadamente estabelecidos de vencimento das prestações), pelo que só a 
tornará efectiva, querendo e por via da interpelação do devedor. 

II - A perda do benefício do prazo não se estende aos fiadores, salvo se, na relação contratual 
havida e onde se estipulou a obrigação de fiança, se tiver estipulado (ao abrigo do princípio da 
liberdade contratual ou da autonomia da vontade ínsito no art. 405.º do CC), de forma 
expressa e clara, que aquela perda também os vinculava. 

III - Assim, não havendo estipulação contratual em contrário, devem os fiadores ser interpelados 
para lhes poder ser exigido o pagamento da totalidade das prestações e demais em dívida nos 
termos constantes do contrato de mútuo celebrado com o devedor principal – ou seja, para, 
querendo, porem termo à mora, a fim de obviarem ao vencimento antecipado das prestações. 

IV - Aliás, a necessidade daquela interpelação prévia dos fiadores já resultava do princípio (geral) 
da boa fé contratual, o qual se desentranha numa série interminável de deveres secundários de 
prestação e, principalmente, de deveres acessórios de conduta que recaem por igual sobre 
ambos os sujeitos da relação creditória (assentando, essencialmente, no princípio (cláusula 
geral) de que as pessoas devem ter um certo comportamento honesto, correcto, leal, 
nomeadamente no exercício dos direitos e deveres, não defraudando a legítima confiança ou 
expectativa dos outros). 

V - A ausência de comunicação/interpelação aos fiadores não afasta, porém, a relevância da 
posterior citação destes para a execução, considerando-se realizada a necessária interpelação 
admonitória dos fiadores com essa citação, dessa forma afastando a regra do art. 782.º do CC e 
fazendo funcionar o regime do art. 781.º do CC, com exigibilidade, a partir da citação, de 
todas as prestações em dívida e devidas até ao final dos prazos dos contratos, contando-se os 
juros moratórios, apenas, a partir daí. 

VI - Situação esta que se não altera pelo facto de o devedor ter sido declarado insolvente após a 
citação do fiador na execução. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 1366/18.1T8AGD-B.P1.S1 - 2.ª Secção 
 Fernando Baptista (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Regulação das responsabilidades parentais 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Revista excecional 
 Pressupostos 
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 Ónus de alegação 
 Rejeição de recurso 
 Reclamação para a conferência 
 
 11-03-2021 
 Revista n.º 13538/15.6T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 
 João Cura Mariano (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Fernando Baptista 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Contrato de fornecimento 
 Estabelecimento comercial 
 Trespasse 
 Obrigação de informação 
 Boa-fé 
 Dever acessório 
 Contrato atípico 
 Incumprimento do contrato 
 Concausalidade 
 Liberdade contratual 
 Contrato misto 
 Contrato de compra e venda 
 Contrato de comodato 
 Contrato de mútuo 
 Cláusula resolutiva 
 Resolução do negócio 
 Obrigação de restituição 
 Indemnização 
 Cláusula penal 
 Admissibilidade de prova testemunhal 
 Prova complementar 
 Prova documental 
 Declaração negocial 
 Interpretação da lei 
 Interpretação restritiva 
 Impugnação da matéria de facto 
 Prova vinculada 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 
I - A proibição de prova testemunhal prevista no art. 394.º do CC tem sido objeto de uma 

interpretação restritiva, admitindo-se a valoração de prova testemunhal como prova 
complementar de um início de prova escrita ou retirada de circunstâncias que revelem a 
existência da declaração negocial a provar. 

II - Não se justifica a extensão desta interpretação restritiva às proibições contidas no art. 393.º, n.os 
1 e 2, do CC. 

III - Estando previsto num contrato de fornecimento de café para consumo num estabelecimento 
comercial que a contraente adquirente continuava a estar obrigada à aquisição de café para 
aquele estabelecimento, caso o trespassasse durante a vigência do contrato, tendo-se verificado 
essa transmissão do estabelecimento para terceiro, assistimos à transformação de um contrato 
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bilateral puro numa estrutura contratual triangular atípica, em que coexistem, interpenetram-se 
e complementam-se o contrato de fornecimento de café, inicialmente celebrado, e os 
sucessivos contratos de compra e venda de partidas de café outorgados entre a fornecedora e a 
trespassária, os quais, além dos seus efeitos internos, funcionam como execução do primeiro 
contrato (efeito externo), num exemplo do leque infinito de possibilidades que permite o 
princípio da liberdade negocial. 

IV - O princípio da boa-fé no cumprimento dos contratos exigia que a fornecedora e a trespassária 
informassem a trespassante sobre o estado das relações contratuais que se desenvolviam entre 
elas, pois, só com essa informação, poderia aquela acompanhar o cumprimento do contrato 
que havia celebrado com a autora e que a continuava a vincular. 

V - Numa situação em que um dever acessório incumprido recai sobre o credor de uma prestação 
incumprida, revelando-se que o inadimplemento do dever acessório do credor é, pelo menos, 
concausal do incumprimento da prestação pelo devedor, os efeitos daquele inadimplemento, 
tendencialmente, devem desagravar as consequências do incumprimento pelo devedor. 

VI - Daí que, não tendo a fornecedora avisado a trespassante que a trespassária há cerca de dois 
anos que não lhe adquiria café, a indemnização contratualmente prevista para o 
incumprimento da obrigação de aquisição de café deve ser reduzida. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 853/17.3T8VNG.P1.S1 - 2.ª Secção 
 João Cura Mariano (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Posse 
 Corpus 
 Animus possidendi 
 Presunção 
 Acórdão uniformizador de jurisprudência 
 Usucapião 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Oposição de acórdãos 
 Oposição de julgados 
 Impugnação da matéria de facto 
 Erro na apreciação das provas 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Nulidade de acórdão 
 Erro de julgamento 
 Falta de fundamentação 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 Ambiguidade 
 Obscuridade 
 Omissão de pronúncia 
 
I - O presente recurso é admissível nos termos do art. 629.º, n.º 1, al. c), do CPC, uma vez que se 

verificam os pressupostos da oposição de julgados com o AUJ de 14-05-1996 relativamente à 
mesma questão fundamental de direito: saber se aquele que invoca a posse sobre uma coisa 
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tem de, além de fazer prova dos actos materiais sobre a dita coisa que integram o corpus, 
provar o animus. 

II - Não se verificam as invocadas nulidades do acórdão recorrido, além de que, não tendo sido 
invocada, a respeito dos enunciados erros de julgamento de facto, qualquer das hipóteses em 
que o STJ tem competência para apreciar a matéria de facto (cfr. art. 674.º, n.º 3, do CPC), se 
encontra este impedido de se pronunciar sobre tais questões. 

III - No caso dos autos, e não obstante a prova da prática de actos materiais, ao longo de décadas, 
sobre o terreno em causa, constata-se que a atribuição da autoria desses actos a um conjunto 
vasto de pessoas, entre as quais se contam tanto os aqui autores como outros residentes na 
urbanização em causa, não permite que se reconheça nos mesmos actos o sentido socialmente 
considerado de apropriação estável, duradoura, e necessariamente exclusiva, sem a qual não 
existe corpus possessório correspondente ao direito de propriedade. 

IV - Faltando a prova do elemento objectivo (corpus) da posse correspondente ao direito invocado 
pelos autores, não pode existir o elemento subjectivo (animus), não sendo, pois, aplicável ao 
caso o regime do n.º 2 do art. 1252.º do CC, objecto da uniformização de jurisprudência pelo 
AUJ indicado no ponto I do sumário. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 303/18.8T8EPS.G1.S1 - 2.ª Secção 
 Maria da Graça Trigo (Relatora) 
 Rosa Tching 
 Catarina Serra 
 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Impugnação da matéria de facto 
 Reapreciação da prova 
 Violação de lei 
 Rejeição de recurso 
 
A violação do direito probatório descaracteriza a dupla conforme naqueles casos em que esse vício 

é exclusivamente imputado à Relação, mas não já naquelas outras situações em que a Relação, 
procedendo à análise crítica do acervo probatório produzido na 1.ª instância, formulou 
convicção essencialmente idêntica à daquela instância. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 389/10.3TBCPV.P2.S1 - 2.ª Secção 
 Rijo Ferreira (Relator) 
 João Cura Mariano 
 Abrantes Geraldes 
 
 Hipoteca 
 Indivisibilidade 
 Propriedade horizontal 
 Fração autónoma 
 Distrate 
 Divisibilidade 
 Interpretação da declaração negocial 
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 Renúncia 
 Declaração tácita 
 Facto concludente 
 Norma supletiva 
 Contrato de abertura de crédito 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Matéria de facto 
 Condenação em custas 
 Decaimento 
 Remanescente da taxa de justiça 
 
I - O facto de o STJ, regra geral, não conhecer da matéria de facto, não significa, porém, que tenha 

de se ater exclusivamente quer aos factos selecionados pelas instâncias quer aos precisos 
termos verbais utilizados na sua enunciação. 

II - O STJ goza de plena liberdade na forma linguística e formal como expressa o elenco factual 
definido pelas instâncias como, estando vinculado aos factos materiais adquiridos nos autos 
(arts. 607.º, n.º 4, 663.º, n.º 2, e 679.º do CPC), deve também considerar os factos que resultem 
de meios de prova com força probatória plena, os factos notórios e, ainda, os factos tidos em 
conta, mas não enunciados no elenco factual que se mostrem relevantes para a apreciação 
jurídica da causa. 

III - A hipoteca tem como características a realidade, a especialidade, a acessoriedade, a 
publicidade e a indivisibilidade. 

IV - A indivisibilidade da hipoteca funda a sua razão de ser num assumido propósito do legislador 
de protecção do credor relativamente às consequências das vicissitudes da coisa onerada e tem 
por alicerce um equilíbrio entre a estabilidade material da garantia originária e a tutela do 
crédito garantido na sua integralidade; quebrado ou interrompido esse equilíbrio, a 
indivisibilidade da garantia perde o seu fundamento. 

V - A indivisibilidade é uma característica natural, que não essencial, da hipoteca e está na 
disponibilidade das partes, que a podem afastar por convenção concomitante ou posterior à 
constituição da garantia, expressa ou tácita, e é susceptível de renúncia, expressa ou tácita, por 
parte do credor hipotecário. 

VI - A hipoteca ou é indivisível ou é divisível; não há hipotecas parcialmente indivisíveis ou 
parcialmente divisíveis. 

VII - Constando do contrato de abertura de crédito em conta corrente com garantia hipotecária que 
o financiamento se destinava à construção de um edifício multifamiliar, um conjunto de 
obrigações de informação por parte do promotor imobiliário indiciárias de um 
acompanhamento pormenorizado do desenvolvimento do empreendimento por banda do 
banco financiador e a obrigação de afectação do produto das vendas à redução do crédito, 
segundo critérios a determinar pelo banco financiador, haverá de interpretar tais declarações 
negociais, à luz do contexto socialmente típico desse tipo de operações e segundo critérios de 
interpretação integrativa, como convencionando que, uma vez constituído o prédio a construir 
em propriedade horizontal, a garantia hipotecária se distribuiria parcelarmente por cada uma 
das várias fracções, passando a hipoteca a ser divisível. 

VIII - Além de que, a referência no contrato da obrigação da afectação de parte do preço na 
liquidação do crédito, segundo critério a estabelecer pelo credor, a referência à existência de 
um mapa de distrates e à indicação pelo banco previamente a cada acto de venda do montante 
a afectar à liquidação do crédito, montantes esses calculados em função da permilagem, e a 
consistente e reiterada emissão de declarações de distrate (42 em 47 fracções num prédio e 46 
em 52 fracções noutro prédio) constituem facta concludentia de uma convenção ou renúncia 
tácita à indivisibilidade da hipoteca. 
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 11-03-2021 
 Revista n.º 2889/15.0T8OVR-A.P1.S1 - 2.ª Secção 
 Rijo Ferreira (Relator) 
 João Cura Mariano 
 Catarina Serra (vencida) 
 
 Posse 
 Contrato-promessa de compra e venda 
 Tradição da coisa 
 Usucapião 
 Proveito comum do casal 
 Casamento 
 Bens comuns do casal 
 Composse 
 Animus possidendi 
 Corpus 
 Inversão do título 
 Posse precária 
 Separação judicial de pessoas e bens 
 Interpretação do negócio jurídico 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 
I - A qualificação da natureza da posse do promitente comprador que, no âmbito de um contrato-

promessa de compra e venda de um bem obtém a tradição deste, não emerge do contrato 
promessa, que não tem, por regra, eficácia translativa, decorrendo, antes, do acordo negocial 
de entrega antecipada e da efetiva entrega do bem pelo promitente vendedor tendo em vista a 
antecipação dos efeitos translativos do contrato definitivo, pelo que, para tanto, impõe-se 
valorar, caso a caso, os termos e o conteúdo do negócio, as circunstâncias que o rodearam e as 
vicissitudes que se seguiram à sua celebração. 

II - Assim, se dessa ponderação casuística resultar comprovada a intenção do promitente vendedor 
de transferir, desde logo, para o promitente comprador, a posse da coisa correspondente ao 
direito de propriedade, designadamente por o promitente comprador já ter pago a totalidade do 
preço ou por as partes, por razões específicas, não terem o propósito de realizar o contrato 
definitivo, impõe-se considerar o promitente comprador com tradição do imóvel como sendo 
um verdadeiro possuidor, o que determina, a seu favor, o início da contagem do prazo 
necessário para a verificação da usucapião, nos termos dos arts. 1251.º, 1263.º, al. b), e 1287.º, 
todos do CC. 

III - A posse do promitente comprador sobre o bem entregue pelo promitente vendedor, iniciada 
como precária só é apta a conduzir à usucapião se, supervenientemente, se converter em posse 
em nome próprio mediante a inversão do título de posse, prevista no art. 1265.º do CC, que 
pressupõe que aquele torne diretamente conhecida da pessoa em cujo nome possuía, através da 
prática de atos positivos, inequívocos e reveladores, a sua intenção de passar a atuar como 
titular do direito de propriedade. 

IV - A posse iniciada na constância do casamento no regime de comunhão geral de bens e exercida 
por um dos elementos do casal sobre imóveis que, no âmbito de um contrato promessa de 
compra e venda lhe foram entregues a título definitivo pelo promitente vendedor, considera-se 
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exercida no interesse comum do casal, não fazendo qualquer sentido, no plano jurídico, 
distinguir os atos de posse levados a cabo por um e outro cônjuge ou diferenciar o animus com 
que cada um deles efetiva esse exercício. 

V - Só assim não será, no caso de separação judicial de pessoas e bens, se após ser decretada a 
separação de bens, for feita prova da inversão do título de posse por parte do cônjuge que 
exerceu os atos materiais de posse em relação ao outro cônjuge, ou seja, de que levou ao 
conhecimento deste a sua intenção de atuar como titular exclusivo do direito, caso em que, a 
partir de então, consideram-se os atos de posse por ele praticados no seu exclusivo interesse. 

VI - Não havendo posse exclusiva por parte do elemento do casal que praticou os atos materiais 
constitutivos do corpus, não pode haver usucapião em seu benefício, mas, antes, em benefício 
do casal, tal como resulta do art. 1291.º do CC, que contendo a doutrina do art. 511.º do CC de 
1867, dispõe que a usucapião por um compossuidor relativamente ao objecto da posse comum 
aproveita igualmente aos demais compossuidores. 

VII - Assim, tendo essa posse início na constância do casamento em regime de comunhão geral de 
bens e antes de decretada a separação de pessoas e bens, a mesma aproveita ao outro cônjuge e 
determina a aquisição dos bens, por usucapião, para o património comum do casal, ainda que o 
decurso do prazo da usucapião ocorra num momento posterior à separação de bens decretada 
e/ou à dissolução do casamento de ambos, de harmonia com o disposto nos arts. 1288.º e 
1317.º, al. c), ambos do CC, que consideram como momento da aquisição da propriedade por 
usucapião o do início da posse. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 3944/16.4T8BRG.G1.S1 - 2.ª Secção 
 Rosa Tching (Relatora) 
 Catarina Serra 
 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Caducidade da ação 
 Prescrição 
 Princípio da concentração da defesa 
 Contestação 
 Ónus de alegação 
 Princípio da preclusão 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Questão nova 
 
I - Tendo o tribunal da Relação, no âmbito do recurso de apelação e ao abrigo do disposto no art. 

665.º, n.º 1, do CPC, conhecido de questões novas que não foram objeto de apreciação pelo 
tribunal de 1.ª instância, esta decisão escapa à figura da dupla conforme, dela sendo admissível 
recurso de revista, nos termos gerais, em conformidade com o disposto no art. 671.º, n.º 1, do 
mesmo código. 

II - O princípio da concentração da defesa na contestação consagrado no art. 573.º, n.º 1, do CPC, 
faz recair sobre o réu o ónus de, na contestação, alegar os factos que sirvam de base a qualquer 
exceção dilatória ou perentória, salvo os casos excecionais a que alude o n.º 2 do mesmo 
artigo, ou seja, de exceções, incidentes e meios de defesa que sejam supervenientes, ou que a 
lei expressamente admita passado esse momento ou de que se deva conhecer oficiosamente, 
sob pena de preclusão da possibilidade de o fazer posteriormente. 
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III - Precludido o direito de a ré deduzir as exceções da caducidade da ação e da prescrição do 
direito de indemnização civil, por não tê-lo feito na contestação e por não se verificar 
nenhuma das situações excecionais previstas no n.º 2 do art. 573.º do CPC, fica o tribunal 
impedido de conhecer das invocadas exceções, sob pena de violação do princípio da 
concentração da defesa. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 1299/17.9T8LRA.C1.S1 - 2.ª Secção 
 Rosa Tching (Relatora) 
 Catarina Serra 
 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Impugnação da matéria de facto 
 Poderes da Relação 
 Matéria de facto 
 Matéria de direito 
 Factos conclusivos 
 Factos genéricos 
 Contradição insanável 
 
I - A enunciação da matéria de facto traduz-se na exposição descritivo-narrativa da factualidade 

provada ou não provada, devendo ser expurgada de locuções genéricas ou conclusivas ou de 
valorações jurídicas. 

II - Os enunciados de facto devem ser expressos numa linguagem natural e exata, de modo a 
retratar com objetividade a realidade a que respeitam e a prevenir obscuridade, contradição ou 
incompletude. 

III - A linguística deixou, hoje, de ser confinada às suas duas dimensões primárias – a dimensão 
gramatical (lógico-sintática) e a dimensão semântica – para se alcandorar, agora, numa nova 
dimensão, que é a dimensão pragmática, a qual relaciona a linguística com os contextos 
vivenciais e com as estratégias comunicacionais. 

IV - Assim, na formulação dos juízos probatórios, devem ser empregues enunciados que sejam 
portadores de um alcance semântico o mais consensual possível, no contexto relacional em 
causa, de forma a denotar a correspetiva substância factual, para além das formas meramente 
epidérmicas da expressão linguística. 

V - Para tal não basta apelar ao mero significado linguístico ou etimológico de determinado 
vocábulo ou locução, de forma atomizada, mas antes considerar o seu alcance semântico e 
pragmático no contexto narrativo em que se encontrem inseridos. 

VI - Dentro destes parâmetros, a expressão reportada à utilização pelos autores da construção em 
referência como parte integrante de determinado prédio, na qualidade de proprietários deste, 
no contexto relacional com a utilização dessa construção pela ré por mera permissão daqueles, 
afigura-se suficientemente representativa do domínio empírico dos mesmos autores sobre 
aquela construção, à luz do consenso social. 

 
 11-03-2021 
 Revista n.º 1205/18.3T8PVZ.P1.S1 - 2.ª Secção 
 Tomé Gomes (Relator) 
 Maria da Graça Trigo 
 Rosa Tching 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 
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 Responsabilidade extracontratual 
 Acidente de viação 
 Dano biológico 
 Danos futuros 
 Danos patrimoniais 
 Cálculo da indemnização 
 Equidade 
 
I - A lesão do direito ao corpo e à saúde, traduzida em incapacidade permanente, é indemnizável 

como dano patrimonial futuro, independentemente de quaisquer consequências pecuniárias ou 
repercussões patrimoniais de qualquer natureza. 

II - Como não é possível apurar o valor exacto do dano, a indemnização deve ser calculada com 
recurso à equidade (art. 566.º, n.º 3, do CPC). 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 1337/18.8T8PDL.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Ferreira Lopes (Relator) 
 Manuel Capelo 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Reforma de acórdão 
 Lapso manifesto 
 
 18-03-2021 
 Incidente n.º 1012/15.8T8VRL-AU.G1-A.S1 - 7.ª Secção 
 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 
 Nuno Pinto Oliveira 
 Ferreira Lopes 
 
 Recurso de revista 
 Conclusões 
 Falta de conclusões 
 Deserção do recurso 
 Reprodução de alegações 
 
Sendo as conclusões do recurso de revista as mesmas do recurso subordinado interposto pelo autor 

em contra-alegações à impugnação da sentença da 1.ª instância, ainda que, do ponto de vista 
meramente formal, se possa admitir que apresentou alegações e respectivas conclusões, em 
termos substanciais a parte não se encontra em oposição ao acórdão recorrido, abstraindo do 
mesmo, desconsiderando o seu conteúdo e fundamentos, numa omissão que pode ser 
equiparada à situação da falta de alegações, com a consequente deserção do recurso. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 1126/15.1T8PVZ.P1.S1 - 7.ª Secção 
 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 
 Nuno Pinto Oliveira 
 Ferreira Lopes 
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 Ação executiva 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - Nos termos do disposto no art. 854.º do CPC, “sem prejuízo dos casos em que é sempre 

admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, apenas cabe revista, nos termos gerais, 
dos acórdãos da Relação proferidos em recurso nos procedimentos de liquidação não 
dependente de simples cálculo aritmético, de verificação e graduação de créditos e de oposição 
deduzida contra a execução”. 

II - Uma interpretação a contrario da norma leva à conclusão de que não é admissível revista de 
decisões respeitantes à instância executiva principal, mas tão-só de decisões respeitantes aos 
seus enxertos declarativos. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 16298/19.8T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 
 Nuno Pinto Oliveira 
 Ferreira Lopes 
 
 Processo de jurisdição voluntária 
 Regulação das responsabilidades parentais 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Legalidade 
 Critérios de conveniência e oportunidade 
 
I - Os recursos de decisões proferidas em processo de jurisdição voluntária, têm como limite 

recursório o tribunal da Relação, sem prejuízo de admissibilidade do recurso para o STJ, 
verificados que estejam os pressupostos gerais de recorribilidade da decisão do tribunal da 
Relação, a par de que estejam em causa questões de legalidade estrita. 

II - Uma decisão que julga, por inexistência de factos apurados, não poder proceder à alteração da 
que regulou as responsabilidades parentais não pode ser entendida como passível de recurso 
de revista porque não viola o sentido legal que deve atribuir-se a factos e circunstâncias 
supervenientes. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 4797/15.5T8BRG-E.G1.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Investigação de paternidade 
 Caducidade da ação 
 Inconstitucionalidade 
 Tribunal Constitucional 
 Decisão 
 Caso julgado 
 Matéria de facto 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
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I - Nos termos do disposto no art. 674.º, n.º 3, do CPC, os poderes do STJ no âmbito da matéria de 

facto resumem-se à verificação da eventual violação das regras de direito probatório material. 
II - Se a autora não interpôs recurso da sentença nem o ampliou nas suas contra alegações, para 

impugnação da matéria de facto nos termos do art. 636.º, n.º 2, do CPC, aquele que foi 
interposto pela ré, com o acórdão da apelação que julgou esse recurso tem-se por 
definitivamente julgada a matéria, sem possibilidade de posterior impugnação. 

III - Suscitada nos autos a questão da inconstitucionalidade das normas aplicáveis, pronunciando-se 
o TC no sentido da constitucionalidade, esta decisão faz caso julgado no processo a que 
respeita – art. 80.º, n.os 1 e 2, da LTC. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 5030/15.5T8BRG.G1.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Inventário 
 Mapa da partilha 
 Homologação 
 Reclamação 
 Notário 
 Aplicação da lei no tempo 
 Dupla conforme 
 Rejeição de recurso 
 
 18-03-2021 
 Revista n.º 1801/18.9T8AMT.P2.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Nulidade de acórdão 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 Contrato de comodato 
 Residência habitual 
 
 18-03-2021 
 Incidente n.º 5779/18.0T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Manuel Capelo (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Tibério Nunes da Silva 
 
 Baldios 
 Administração 
 Autarquia 
 Contrato de arrendamento 
 Prestação de contas 
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Finda a administração pela autarquia de terrenos baldios, o valor a restituir aos compartes, relativo 
às quantias recebidas pela autarquia, em razão do contrato de arrendamento por si celebrado, 
tendo por objeto os ditos baldios, deve ser apurado em ação de prestação de contas, a instaurar 
posteriormente. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 109/14.3TBRSD.C1.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 
 Interpretação da declaração negocial 
 Matéria de direito 
 Matéria de facto 
 Cláusula contratual geral 
 Ambiguidade 
 Cláusula de exclusão 
 Exclusão de responsabilidade 
 Seguro automóvel 
 
I - A interpretação de declarações negociais só constitui matéria de direito quando o sentido da 

declaração deva ser determinado segundo o critério do n.º 1 do art. 236.º ou surja a questão de 
saber se foi respeitado o art. 238.º do CC. 

II - A interpretação de uma cláusula contratual que integra as condições gerais do contrato de 
seguro, e não tendo sido feita a prova de que a mesma resultou de negociação prévia entre os 
contratantes, não pode deixar de se atender às disposições do DL n.º 446/85, de 25-10 que 
estabelece o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais. 

III - As cláusulas contratuais gerais ambíguas têm o sentido que lhes daria o contratante 
indeterminado normal que se limitasse a subscrevê-las ou a aceitá-las, quando colocado na 
posição de aderente real. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 1542/19.0T8LRA.C1.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 
 Desabamento de terras 
 Inundação 
 Liberdade de forma 
 Apólice de seguro 
 Formalidades ad probationem 
 Interpretação da declaração negocial 
 Cláusula contratual geral 
 Contrato de adesão 
 Dever de comunicação 
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 Dever de informação 
 Anulação de acórdão 
 Ampliação da matéria de facto 
 
I - Com a entrada em vigor do DL n.º 72/2008, a formalização na apólice do seguro que o n.º 2 do 

art. 32.º do RJCS impõe ao segurador passou a ser considerada como requisito de prova. 
II - Da apólice, necessariamente um “instrumento escrito” (n.º 2 do citado art. 32.º), deve constar 

“todo o conteúdo acordado pelas partes, nomeadamente as condições gerais, especiais e 
particulares aplicáveis” (n.º 1 do art. 37.º); “no mínimo”, têm de constar os dados 
enumerados no n.º 2, entre os quais figuram “os riscos cobertos”, fundamento último da 
celebração do contrato. 

III - Aplicam-se à sua interpretação as normas definidas pelo CC para a interpretação dos negócios 
jurídicos em geral (art. 236.º e ss.), para as quais, aliás, remete o art. 10.º da LCCG. 

IV - Da sentença não resulta que a prova tenha incidido sobre a questão de saber se as condições 
gerais juntas pela seguradora foram ou não comunicadas e explicadas ao autor. 

V - Torna-se necessário que se produza prova sobre este ponto, uma vez que o texto a interpretar 
incluirá ou não o das cláusulas relevantes das condições gerais consoante a ré tenha ou não 
cumprido a obrigação de entrega das condições gerais do contrato. 

VI - Provada a entrega, cumpre ainda averiguar se foram ou não cumpridos os deveres de 
informação e esclarecimento a que a seguradora está obrigada, quanto ao âmbito do risco que 
se propõe cobrir (art. 18.º, al. b), do RJCS), ou quanto à relação entre as diferentes coberturas 
(art. 22.º, n.º 3, do RJCS). 

VII - O acórdão recorrido deve ser anulado, para que seja ampliada a matéria de facto. 
VIII - A incerteza sobre a prova – que atinge a determinação das cláusulas a interpretar – impede a 

definição do direito aplicável (n.º 1 do art. 683.º e n.º 3 do art. 682.º do CPC). 
 
 18-03-2021 
 Revista n.º 2402/19.0T8PNF.P1.S1 - 7.ª Secção 
 Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) 
 Olindo Geraldes 
 Maria do Rosário Morgado 
 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Revista excecional 
 Ónus de alegação 
 Arguição de nulidades 
 Admissibilidade de recurso 
 Invalidez 
 
I - Entre a decisão da 1.ª instância, em que se diz que “não assume relevância” a questão de saber 

se deve aplicar-se ao caso a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho ou a 
Tabela Nacional de Incapacidades Permanentes em Direito Civil, e o acórdão da Relação que 
confirma a decisão da 1.ª instância dizendo que deve aplicar-se a Tabela Nacional de 
Incapacidades Permanentes em Direito Civil, não há uma diferença essencial de 
fundamentação. 

II - A mera alegação de “alguma relevância social e jurídica” não se confunde com a invocação do 
fundamento específico de revista previsto no art. 672.º, n.º 1, als. a) e b), do CPC. 
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III - A mera alegação de que há acórdãos do tribunal da Relação ou do STJ no sentido propugnado 
pelo recorrente não se confunde com a invocação do fundamento específico de revista previsto 
no art. 672.º, n.º 1, al. c), do CPC. 

IV - A arguição de nulidades do acórdão recorrido não é admitida como fundamento exclusivo de 
recurso de revista. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 2111/12.0TVLSB.L1-A.S1 - 7.ª Secção 
 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 
 Ferreira Lopes 
 Manuel Capelo 
 
 Erro de cálculo 
 Erro de escrita 
 Retificação de acórdão 
 
O erro de cálculo ou de escrita dá lugar à rectificação do acórdão proferido, ao abrigo dos arts. 

614.º e 666.º, aplicáveis por remissão do art. 685.º do CPC. 
 
 18-03-2021 
 Incidente n.º 22/17.2T8CLB.C1.S1 - 7.ª Secção 
 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 
 Ferreira Lopes 
 Manuel Capelo 
 
 Propriedade industrial 
 Medicamento 
 Patente 
 Prorrogação do prazo 
 Tribunal de Justiça da União Europeia 
 Direito da União Europeia 
 
I - O art. 3.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 06-05-2009, relativo ao certificado 

complementar de protecção para os medicamentos, deve interpretar-se no sentido de que um 
produto composto por vários princípios activos de efeito combinado é “protegido por uma 
patente de base em vigor” quando a combinação dos princípios activos que o compõem esteja 
expressamente mencionada nas reivindicações da patente de base ou, ainda que não esteja 
expressamente mencionada nas reivindicações da patente de base, quando seja implícita, mas 
necessariamente, visada nas reivindicações da patente de base. 

II - A combinação será implícita, mas necessariamente, visada nas reivindicações desde que 
preencha três requisitos cumulativos: em primeiro lugar, a combinação de princípios activos 
deve corresponder à “definição funcional constante das reivindicações de uma patente”; em 
segundo lugar, “a combinação [de] princípios activos deve ser necessariamente abrangida, à 
luz da descrição e dos desenhos …, pela invenção coberta [pela patente]” e, em terceiro lugar, 
“cada um dos… princípios activos deve ser especificamente identificável, à luz de todos os 
elementos divulgados pela referida patente”. 

III - Em todo o caso, não é necessário que o produto resulte “de forma individualizada, enquanto 
composição concreta, das especificações técnicas da… patente” – é suficiente que resulte do 
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conjunto dos elementos divulgados, considerados por um especialista na matéria, “com base 
nos seus conhecimentos gerais no domínio em questão”. 

IV - O art. 3.º, al. c), do Regulamento (CE) n.º 469/2009 deve interpretar-se no sentido de que, 
desde que uma patente de base proteja vários produtos distintos, o titular pode, em princípio, 
obter vários certificados complementares de protecção relacionados com cada um de tais 
produtos, «desde que nomeadamente cada um deles esteja “protegido” como tal por essa 
“patente de base” na acepção do art. 3.º, al. a), do Regulamento n.º 469/2009, interpretado em 
conjugação com o seu art. 1.º, als. b) e c)». 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 281/17.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 
 Ferreira Lopes 
 Manuel Capelo 
 
 Recurso de revista 
 Legitimidade para recorrer 
 Parte vencida 
 Dupla conforme 
 Reconvenção 
 Litigância de má-fé 
 Absolvição do pedido 
 Arguição de nulidades 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - O art. 631.º, n.º 1, do CPC opõe-se a que o réu interponha recurso de revista de acórdão da 

Relação que o absolva do pedido. 
II - O art. 671.º, n.º 3, do CPC opõe-se a que o réu interponha recurso de acórdão da Relação que 

confirma a decisão da 1.ª instância de não admitir a reconvenção, por “[não ter] a necessária 
autonomia e utilidade defensiva para permitir a obtenção de algo mais do que a simples 
improcedência da acção”. 

III - O art. 542.º, em ligação com o art. 671.º, n.º 1, do CPC opõe-se a que o réu interponha recurso 
de acórdão da Relação que confirma a decisão da 1.ª instância de absolver o autor do pedido 
de condenação em litigância de má fé. 

IV - A arguição de nulidades do acórdão recorrido não é admitida como fundamento exclusivo de 
recurso de revista. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 1575/17.0T8PRT.P1.S2 - 7.ª Secção 
 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 
 Ferreira Lopes 
 Manuel Capelo 
 
 Contrato de agência 
 Cessação 
 Pacto de não concorrência 
 Compensação 
 Nulidade de cláusula 
 Cláusula penal 
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 Redução 
 
I - A compensação do agente pela convenção de não concorrência depois da cessação do contrato, 

tanto pode ser estabelecida, desde logo, num certo valor, como ser objeto de fixação posterior, 
designadamente através de decisão judicial. 

II - Não é nula tal convenção, por omissão do valor da compensação. 
III - A compensação do agente poderá implicar a redução da respetiva cláusula penal, nos termos 

do art. 812.º do CC. 
 
 18-03-2021 
 Revista n.º 2017/19.2T8PDL.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 de reivindicação 
 Causa de pedir 
 Teoria da substanciação 
 Direito de propriedade 
 Presunção de propriedade 
 Registo predial 
 Inscrição matricial 
 Força probatória 
 Posse 
 Usucapião 
 Ónus da prova 
 
I - O perfil da ação de reivindicação afere-se pela causa petendi que, em ações desta natureza, 

decorre do facto jurídico de que deriva o direito real, facto que, em concreto, deve ter a força 
suficiente para criar a favor do demandante, e nele radicar, o domínio da coisa reivindicada, e 
pelas pretensões jurídicas deduzidas, quais sejam, o do reconhecimento do direito de 
propriedade e o da restituição da coisa por outro. 

II - Pese embora a teoria da substanciação consagrada no direito adjetivo civil, não sofre reservas 
que a causa de pedir nas ações de reivindicação pode confinar-se ao facto base da presunção 
legal, donde, ao titular do registo, porque beneficiário de uma presunção, apenas basta invocá-
la, sendo desnecessária a prova do facto presumido. 

III - O nosso ordenamento jurídico, no âmbito dos direitos reais de gozo, assenta, sobretudo, na 
posse e na usucapião, não no registo predial nem na matriz das finanças, embora se presuma a 
existência do direito real registado, como pertencente ao titular inscrito, não importando 
afirmar ali, a existência de um prédio se esse prédio não tiver uma existência real e concreta. 

IV - Os elementos identificadores do prédio constantes do registo são da responsabilidade de quem 
os presta, não se encontrando abrangidos pela força da presunção legal de propriedade que 
dele emana, a favor do titular inscrito no registo definitivo, sendo que as inscrições matriciais 
têm uma finalidade fiscal, não tendo virtualidade para atribuir o direito de propriedade sobre 
os respetivos prédios, com as características enunciadas. 

V - A aquisição do direito de propriedade sobre imóveis, por usucapião, depende da verificação de 
determinados condicionalismos mínimos de posse, como seja o exercício reiterado de poderes 
de facto sobre o bem ao longo de um determinado período de tempo, de forma ininterrupta ou 
contínua, sem oposição de ninguém, à vista de toda a gente ou de modo público, sempre na 
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convicção de agir como dono, conceitos estes, constitutivos dos requisitos objetivos e 
subjetivos necessários à prova da aquisição originária do direito de propriedade por usucapião, 
a ser preenchidos por elementos de facto (a prova do corpus e do animus da posse nos termos 
daquele direito real, impostos pela lei [posse pública, contínua e pacífica] (arts. 1251.º, 1258.º, 
1261.º, 1262.º, 1263.º, al. a), e 1287.º e ss., todos do CC). 

VI - Na prescrição aquisitiva, o possuidor atual pode juntar à sua, a posse do seu antecessor (art. 
1256.º do CC) e mantém-se enquanto durar a atuação correspondente ao exercício do direito 
ou a possibilidade de a continuar, presumindo-se que a posse continua em nome de quem a 
começou (art. 1257.º do CC). 

VII - O ónus da prova respeita aos factos da causa distribuindo-se entre as partes, cabendo ao autor 
a prova dos momentos constitutivos do facto jurídico (simples ou complexo) que representa a 
causa desse direito, sendo que o réu não carece de provar que tais factos não são verdadeiros, 
competindo-lhe, isso sim, a prova dos factos impeditivos ou extintivos do direito do autor, 
traduzindo-se para a parte a quem compete, no encargo de fornecer a prova do facto visado, 
incorrendo nas desvantagens de se ter líquido o facto contrário, quando não logrou realizar 
essa prova, ou sofrer as consequências, se os autos não tiverem prova bastante desse facto. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 435/11.3TBVPA.G1.S1 - 7.ª Secção 
 Oliveira Abreu (Relator) 
 Ilídio Sacarrão Martins 
 Nuno Pinto Oliveira 
 
 Responsabilidade bancária 
 Resolução bancária 
 Conhecimento do mérito 
 Despacho saneador 
 Facto controvertido 
 
I - O conhecimento imediato do mérito da causa, na fase intermédia da demanda, qual seja, o 

saneador, só será de reconhecer quando, segundo as várias soluções plausíveis da questão de 
direito, e não tendo em vista apenas e só a adotada pelo juiz da causa, a matéria de facto não 
deixar dúvidas sobre a sua procedência ou improcedência, sendo que tal ocorrerá quando toda 
a facticidade se mostre adquirida processualmente, a par de que seja manifestamente 
indiferente, para qualquer das soluções plausíveis da questão de direito, a demonstração de 
quaisquer outros factos impugnados. 

II - Reconhecendo-se que o tribunal deve respeitar, tanto quanto possível, as várias soluções 
prováveis ou verosímeis da questão de direito, caso o enquadramento jurídico do litígio suscite 
mais do que uma solução jurídico-dogmática, temos que, cingindo-se a questão decidenda à 
qualificação do crédito invocado de modo ao reconhecimento da respetiva suscetibilidade de 
ser pago, nos termos da Medida de Resolução do Banco Espírito Santo, S.A., o tribunal não 
pode quedar-se pela consideração da circunstância formal e contabilística de arrogado crédito, 
condizente aos alegados contratos de depósito bancário, alegadamente celebrados com o 
Banco Espírito Santo, S.A., não encontrarem reporte (por alegada fraude do funcionário do 
Banco Espírito Santo, S.A.), no registo administrativo documental da entidade bancária que os 
coloca na lista de inexistentes, desconhecidos ou contingentes, impondo-se equacionar 
também a alegação e prova de quaisquer factos que permitam aferir da responsabilização 
originária do Banco Espírito Santo, S.A., no enquadramento legal decorrente da alegada 
responsabilidade objetiva ou pelo risco, bem como, da responsabilidade bancária, enquanto 
devedora, pelos atos praticados pelo seu funcionário, nos quadros do direito substantivo civil, 
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como decorre da causa de pedir que sustenta a pretensão, donde, mostrando-se controvertidos 
os factos atinentes à reclamada responsabilidade civil, importa que os autos prossigam os seus 
termos, com a identificação do objeto do litígio e a enunciação dos temas de prova. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 12968/16.0T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Oliveira Abreu (Relator) 
 Ilídio Sacarrão Martins 
 Nuno Pinto Oliveira 
 
 Recurso de revista 
 Objeto do recurso 
 Questão nova 
 Impugnação da matéria de facto 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Anulação de testamento 
 
I - O que delimita o recurso e constitui o seu ponto de cognoscibilidade é a decisão impugnada, não 

podendo, o respetivo âmbito, exceder o que foi fixado e delimitado pela atividade cognoscente 
do órgão jurisdicional. 

II - Os recursos são meios de obter a reponderação das questões já anteriormente colocadas e a 
eventual reforma de decisões dos tribunais inferiores, e não de alcançar decisões novas, só 
assim não acontecendo nos casos em que a lei determina o contrário, ou relativos a matéria 
indisponível, sujeita por isso a conhecimento oficioso.  

III - Conquanto não seja uma regra absoluta, a decisão de facto é da competência das instâncias, 
pelo que, o STJ não pode interferir na decisão de facto, somente importando a respetiva 
intervenção, quando haja erro de direito, isto é, quando o acórdão recorrido viole lei adjetiva, 
afronte disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto, 
ou fixe a força de determinado meio de prova, com força probatória plena. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 214/18.7T8RMZ.E1.S1 - 7.ª Secção 
 Oliveira Abreu (Relator) 
 Ilídio Sacarrão Martins 
 Nuno Pinto Oliveira 
 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Revista excecional 
 Ónus de alegação 
 Admissibilidade de recurso 
 
 18-03-2021 
 Revista n.º 6731/12.5YYPRT-A.P2-A.S1 - 7.ª Secção 
 Tibério Nunes da Silva (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Olindo Geraldes 
 
 Responsabilidade extracontratual 
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 Falta de contestação 
 Revelia 
 Efeito cominatório 
 Insuficiência da matéria de facto 
 Legitimidade substantiva 
 Improcedência 
 
I - Quando se consideram confessados os factos, por falta de contestação, a causa é julgada 

“conforme for de direito” (n.º 2, in fine, do art. 567.º do CPC) e esse julgamento pode conduzir 
ou não à procedência da acção, já que há confissão dos factos, mas não do direito, estando-se 
perante o chamado efeito cominatório semi-pleno. 

II - O efeito cominatório semi-pleno, decorrente da situação de revelia operante, apenas determina 
que se devam ter por confessados os factos que tenham sido efectivamente alegados pelo 
demandante, os quais se podem revelar insuficientes, no momento da subsunção, tendo em 
vista a procedência do pedido. 

III - Há que distinguir a legitimidade enquanto pressuposto processual (art. 30.º do CPC), que se 
afere pelo modo como a relação controvertida é configurada pelo autor, da legitimidade 
substantiva ou material, que se prende com a titularidade de um direito, respeitando, assim, ao 
mérito da causa. 

IV - Sendo um dos requisitos da responsabilidade civil a violação do direito de outrem (uma das 
modalidades da ilicitude), é necessário que quem pede que lhe seja paga uma indemnização 
demonstre ser titular do direito violado, sob pena de se concluir que carece de legitimidade 
(substantiva) para o efeito. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 572/19.6T8OLH.E1.S1 - 7.ª Secção 
 Tibério Nunes da Silva (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Olindo Geraldes 
 
 Procedimento especial de despejo 
 Obrigação fiscal 
 Imposto de selo 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - Para que se afaste a dupla conforme (art. 671.º, n.º 3, do CPC) não basta uma fundamentação 

diversa, impondo-se que seja essencialmente diversa, que redunde, por parte do acórdão da 
Relação, num enquadramento jurídico fortemente inovatório, quando comparado com o da 
decisão da 1.ª instância.  

II - A conclusão, pela 1.ª instância e pela Relação, de regularização da instância, sob o ponto de 
vista do cumprimento das regras tributárias, inerentes ao procedimento especial de despejo, 
não conduz a uma fundamentação essencialmente diversa por ter assentado em documentos 
diferentes, apresentados em momentos processuais diferentes, não se configurando, assim, 
uma descaracterização da dupla conforme. 

III - Por outro lado, no que concerne, à questão de fundo, verifica-se, igualmente, a existência de 
dupla conforme, pela constatação de que, no acórdão da Relação e em cotejo com a sentença 
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proferida na 1.ª instância, o que se registou foi um maior desenvolvimento ou aprofundamento 
da questão em apreço, sem que, também aqui, se possa falar de fundamentação essencialmente 
diferente. 

 
 18-03-2021 
 Revista n.º 22563/19.7T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 
 Tibério Nunes da Silva (Relator) 
 Maria dos Prazeres Beleza 
 Olindo Geraldes 
 
 Reforma de acórdão 
 Taxa sancionatória excecional 
 Princípio da proporcionalidade 
 Lapso manifesto 
 Custas 
 
I - A reforma do acórdão quanto a custas, nos termos do disposto no art. 616.º do CPC, apenas tem 

lugar nos casos de “manifesto lapso” – o que, in casu, se não verifica. 
II - Com efeito, o montante da taxa sancionatória excecional (montante esse que a autora 

recorrente/reclamante pretende seja reduzido foi fixado (em seis UCs) dentro dos limites 
estabelecidos no art. 10.º do RCP (2 a 15 UC’s) e de acordo com a gravidade da indevida 
conduta daquela. 

 
 23-03-2021 
 Revista 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) 

 
 Contrato de compra e venda 
 Venda de coisa defeituosa 
 Conformidade 
 Resolução do negócio 
 Direito à indemnização 
 Reapreciação da prova 
 Dever de fundamentação 
 Matéria de facto 
 Livre apreciação da prova 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Ampliação do âmbito do recurso 
 Recurso independente 
 Trânsito em julgado 
 
I - 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 Supremo Tribunal não tem competência para sindicar os 
eventuais erros cometidos nessa apreciação e na fixação dos factos da causa. 
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II - É conforme à lei processual a decisão mediante a qual a Relação altera o decidido em 1.ª 
instância sobre determinados pontos factuais, indicando sinopticamente a respectiva 
motivação. 

III - Quando as qualidades da coisa objecto de compra e venda ingressam no conteúdo do contrato 
o vendedor cumpre defeituosamente a obrigação se a prestação por ele realizada não 
corresponder ao objecto da obrigação a que estava adstrito: o vendedor está obrigado 
juridicamente a entregar ao comprador a coisa vendida, não apenas isenta de defeitos, mas 
também em conformidade com o contratado, i.e., com o conteúdo do dever de prestação a que 
ficou adstrito, sendo conferido ao comprador o direito à entrega da coisa conforme ao 
estipulado no contrato, ao cumprimento exacto e pontual deste. 

IV - Em caso de cumprimento defeituoso, em tese geral, o credor tem direito à rectificação da 
prestação do devedor ou a novo cumprimento, à indemnização por danos e/ou à resolução do 
contrato, se se provar que a coisa vendida é inidónea à satisfação do interesse do comprador, 
por vício que a afecte, devendo a ponderação deste assentar na função normal das coisas da 
mesma categoria e na qualidade normal das coisas da mesma natureza, que respeita à maior ou 
menor aptidão para realizar a sua função. 

V - A função e a utilidade da ampliação do objecto do recurso, conformada pelo art. 636.º do CPC, 
consiste em permitir à parte vencedora – em caso de recurso da decisão que lhe foi favorável 
ou parcialmente favorável – suscitar perante o tribunal de recurso a apreciação de nulidades 
que assaque à decisão recorrida ou a reapreciação dos fundamentos (da acção ou da defesa) 
que oportunamente esgrimiu e cuja recusa pelo tribunal recorrido não tenha interferido no 
resultado (que lhe foi favorável), com vista a prevenir o risco de o tribunal de recurso vir a 
acolher os fundamentos invocados no recurso, mas pressupõe a possibilidade da reabertura da 
discussão sobre questões já suscitadas, ou seja, a possibilidade de no recurso se conhecer do 
fundamento em que a parte vencedora decaiu e que esta não deva reagir mediante a 
interposição de recurso (subordinado ou independente). 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 1627/15.1T8PVZ.P1.S1 - 1.ª Secção 
 Alexandre Reis (Relator) 
 Pedro Lima Gonçalves 
 Fátima Gomes 
 
 Nulidade de acórdão 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 Erro de escrita 
 Retificação de erros materiais 
 Aclaração 
 Sucessão de leis no tempo 
 Legitimidade ativa 
 Prestação de contas 
 Objeto do recurso 
 
I - Se a oposição entre os fundamentos e a decisão resulta de simples lapso de escrita, não se 

verifica, em bom rigor, a causa da nulidade do acórdão prevista no art. 615.º, n.º 1, al. c), do 
CPC, que pressupõe um vício de raciocínio. 

II - Tendo a Relação rectificado o acórdão original no sentido de passar a constar “ilegitimidade 
ativa” onde antes constava “ilegitimidade passiva”, não tem sentido o recorrente, com base em 
alegado “erro na formulação da decisão”, requerer que o Supremo proceda à revogação do 
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acórdão recorrido e profira novo acórdão onde seja decidida a verificação da existência de 
ilegitimidade activa. 

III - À face do CPC de 2013, e mercê da eliminação do incidente de aclaração das decisões (outrora 
previsto no CPC de 2008) não tem a Relação de se pronunciar sobre qualquer pedido de 
esclarecimento do acórdão formulado nas alegações de recurso de revista, no sentido de saber 
se a intervenção das interessadas do inventário, que não são herdeiras, se revela ou não 
necessária para assegurar a legitimidade activa dos autores de uma acção de prestação de 
contas. 

IV - Também não cabe ao Supremo “esclarecer” o recorrente sobre essa matéria, se ela não foi 
suscitada antes como questão decidenda. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 2747/14.5T8ALM-A.L1.S1 - 1.ª Secção 
 António Magalhães (Relator) 
 Jorge Dias 
 Maria Clara Sottomayor 
 
 Confissão 
 Tornas 
 Quitação 
 Escritura pública 
 Força probatória 
 Declaração negocial 
 Declaração não séria 
 Nulidade 
 Inexistência jurídica 
 Vícios da vontade 
 Partilha da herança 
 Prova testemunhal 
 
I - A escritura pública de partilhas não prova que seja verdadeira a afirmação dos autores de que “já 

receberam as importâncias a que tinham direito a título de tornas das quais dão quitação”; se 
faz prova plena da realidade de afirmação dos autores, não faz da realidade do pagamento das 
tornas. 

II - Todavia, a declaração dos autores que se contém na escritura constitui uma confissão 
extrajudicial que se considera provada nos termos aplicáveis aos documentos autênticos e que, 
sendo feita à parte contrária, tem força probatória plena, não sendo admissível a prova 
testemunhal, para prova do contrário. 

III - A prova do vício da confissão (que ocorre com a divergência entre a declaração e a vontade de 
emitir a declaração confessória, como sucede com as declarações não sérias) pode ser feita, no 
entanto, por qualquer meio, inclusive, através da prova testemunhal. 

IV - As declarações não sérias devem abranger não apenas as declarações didácticas, cénicas, 
jocosas ou publicitárias mas outras declarações em que não há intenção de formular uma 
verdadeira declaração negocial, e que são emitidas na expectativa de que a sua falta de 
seriedade não seja desconhecida do declaratário. 

V - Todavia, se se provar que a falta de seriedade podia ser objectivamente conhecida pelo 
declaratário não haverá sequer declaração negocial, de acordo com os critérios legais de 
interpretação da mesma. 

VI - E se não existir declaração negocial, a sanção deve ser não a da nulidade, como seria se a 
declaração fosse não séria, mas da própria inexistência jurídica.” 
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 23-03-2021 
 Revista n.º 902/18.8T8GMR.G1.S1 - 1.ª Secção 
 António Magalhães (Relator) 
 Jorge Dias 
 Maria Clara Sottomayor 
 
 Herança jacente 
 Personalidade judiciária 
 Herdeiro 
 Aceitação da herança 
 Menor 
 
I - A herança jacente, isto é, a herança aberta, mas não aceita nem declarada vaga para o Estado, 

tem personalidade judiciária. 
II - Se no cabeçalho ou intróito da petição, a herança jacente figura identificada como parte e na 

narração da petição é alegado que não se encontra definida a ordem dos óbitos da mãe, do 
irmão uterino e dos avós maternos, todos vítimas de homicídio na mesma ocasião (pendendo 
acção para estabelecer essa ordem) nem definida a eventual comoriência para se poder aferir 
”quem é herdeiro de quem” e alegado, ainda, que os identificados representantes da herança se 
depararam com uma série de obstáculos para apurar o estado e a situação dos bens de que são 
“presuntivos” herdeiros, não se pode concluir, com toda a probabilidade, pela existência da 
aceitação tácita do sucessível que é de maioridade (sendo que a aceitação da menor dependerá 
sempre de autorização). 

III - Pelo contrário, deve concluir-se pela personalidade judiciária da herança. 
 
 23-03-2021 
 Revista n.º 1529/18.0T8PVZ.P1.S1 - 1.ª Secção 
 António Magalhães (Relator) 
 Jorge Dias 
 Maria Clara Sottomayor 
 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 Erro de julgamento 
 Questão nova 
 Extinção do poder jurisdicional 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 
I - A omissão de pronúncia constitui nulidade do acórdão e distingue-se do erro de julgamento. 
II - Tendo o tribunal entendido que uma certa questão era nova e não podia constituir objecto da 

revista, poderá existir erro de julgamento, não susceptível de ser corrigido em sede de 
invocação de nulidades, por se encontrar esgotado o poder jurisdicional do tribunal. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 562/13.2TBVLN-A.G3.S1 - 1.ª Secção 
 Fátima Gomes (Relatora) 
 Acácio das Neves 
 Fernando Samões 
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 Contrato de fornecimento 
 Compra e venda 
 Cláusula de exclusividade 
 Cláusula penal 
 Sanção pecuniária compulsória 
 Marcas 
 Contrato de comodato 
 Publicidade 
 Resolução do negócio 
 
I - No âmbito de um contrato celebrado entre uma empresa que se dedica à comercialização e 

distribuição de café e uma sociedade que explora um estabelecimento comercial de 
restauração, em que estão contratualizadas prestações bilaterais de conteúdo sinalagmático, 
construídas em torno de um contrato de compra e venda de café, em regime de exclusividade, 
mas onde, para além desse tipo contratual, emergem vinculações obrigacionais conjugadas 
típicas do comodato, do fornecimento e também da publicidade comerciais, o conteúdo 
indemnizatório devido no caso de incumprimento ou de resolução do contrato terá de reportar-
se a cada uma das obrigações assumidas em concreto. 

II - A não concretização factual pela autora dos elementos identificativos, personalizados ou não, 
com a referência à marca por si comercializada, a que se reporta a devolução pelo réu, devida 
por força da resolução do contrato, e a invocação de cláusula penal prevista para violação do 
dever de confidencialidade não permitem que se admita o accionamento da cláusula penal. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 782/17.0T8CSC.L1.S1 - 1.ª Secção 
 Fátima Gomes (Relatora) 
 Acácio das Neves 
 Fernando Samões 
 
 Responsabilidade extracontratual 
 Acidente de viação 
 Infração estradal 
 Concurso de infrações 
 Concorrência de culpas 
 Dano biológico 
 Danos futuros 
 Danos patrimoniais 
 Danos não patrimoniais 
 Perda da capacidade de ganho 
 Cálculo da indemnização 
 Equidade 
 Princípio da igualdade 
 Apensação de processos 
 Admissibilidade de recurso 
 Dupla conforme 
 Aplicação da lei no tempo 
 Nulidade de acórdão 
 Condenação em objeto diverso do pedido 
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I - A apensação não unifica as acções numa única acção, mantendo, ao invés, cada uma das acções 

apensadas a sua autonomia e individualidade, pelo que se mantêm também distintos os 
pedidos formulados em cada uma delas, havendo que atender, para efeitos de admissibilidade 
do recurso, aos pressupostos de recorribilidade de cada acção individualmente considerada. 

II - A verificação da dupla conforme prevista no art. 671.º, n.º 3, do CPC, nas acções instauradas 
depois de 01-01-2008, impede a admissibilidade da revista normal, ainda que se encontrem 
apensas a acção instaurada em data anterior. 

III - Ocorrendo o acidente entre duas viaturas que efectuavam manobras proibidas, em simultâneo, 
violando regras estradais e preceitos regulamentadores de trânsito, não podem ambos os 
respectivos condutores deixar de ser civilmente responsabilizados, a título de culpa, pelo 
mesmo acidente e, consequentemente, as respectivas seguradoras, fixando-se o grau de culpa 
em função da contribuição de cada um para o sinistro. 

IV - O dano biológico tanto pode ter a natureza de dano patrimonial como de dano não patrimonial, 
dependendo dos factos em que o mesmo se traduz, devendo ser qualificado e valorizado como 
dano patrimonial quando tiver como consequência uma perda ou diminuição da capacidade 
funcional geral do lesado que, embora sem uma correlativa redução da capacidade de 
exercício da sua actividade profissional e sem repercussão nos rendimentos que nesta aufere, 
implique, como no caso do autor, um maior esforço ou penosidade no desempenho dessa 
actividade. 

V - O juízo de equidade de que se socorrem as instâncias para a fixação de indemnizações por 
danos patrimoniais futuros e por danos não patrimoniais, alicerçado, não na aplicação de um 
estrito critério normativo, mas na ponderação das particularidades e especificidades do caso 
concreto, não integra, em rigor, a resolução de uma questão de direito, pelo que tal juízo 
prudencial e casuístico deverá, em princípio, ser mantido, salvo se o critério adoptado se 
afastar, de modo substancial e injustificado, dos padrões que, generalizadamente, se entende 
deverem ser adoptados numa jurisprudência evolutiva e actualística, abalando a segurança na 
aplicação do direito e o princípio da igualdade. 

VI - Deve, no entanto, ser alterado o juízo de equidade formulado pela Relação na fixação das 
indemnizações por dano biológico e por danos não patrimoniais, quando o mesmo, assente 
numa ponderação, prudencial e casuística das circunstâncias do caso, como o presente, se 
revela colidente com os critérios jurisprudenciais nos termos referidos. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 1989/05.9TJVNF.G1.S1 - 1.ª Secção 
 Fernando Samões (Relator) 
 Maria João Vaz Tomé 
 António Magalhães 
 
 Custas de parte 
 Isenção de custas 
 Acesso ao direito 
 Apoio judiciário 
 Reforma de acórdão 
 Ação popular 
 
A isenção de custas não abarca as custas de parte – n.º 7 do art. 4.º do RCP –, isto é, não abrange os 

reembolsos à parte vencedora a título de custas de parte, e só a ressalva contida na primeira 
parte desse n.º 7 “casos de insuficiência económica, nos termos da lei de acesso ao direito e 
aos tribunais” consubstancia uma situação de exceção àquela regra. 
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 23-03-2021 
 Revista n.º 42/08.8TBMTL.E3.S1 - 1.ª Secção 
 Jorge Dias (Relator) 
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Baldios 
 Posse 
 Presunção de propriedade 
 Registo predial 
 Prédio 
 Facto constitutivo 
 Corpus 
 Animus possidendi 
 Terceiro 
 Oponibilidade 
 Recurso de revista 
 Revista excecional 
 Admissibilidade de recurso 
 Decisão que não põe termo ao processo 
 
I - A matéria em análise configura uma exceção dilatória que, a proceder, como peticionam os 

recorrentes, conduziria à absolvição da instância dos réus (por ilegitimidade da autora), mas se 
julgada improcedente, como o foi, manifestamente, extravasa o âmbito do disposto no art. 
671.º, n.º 1, do CPC, porque não provocou o termo do processo, absolvendo da instância. 

II - O acesso à revista excecional não prescinde da verificação dos pressupostos gerais de 
admissibilidade do recurso, designadamente os relacionados com a natureza e conteúdo da 
decisão (art. 671.º), valor do processo ou da sucumbência (art. 629.º, n.º l), legitimidade (art. 
631.º) e tempestividade (art. 638.º), todos do CPC. 

III - Face aos factos referidos que consubstanciam posse pelos moradores daquela freguesia e nos 
termos que esses factos reproduzem, temos que tais terrenos são baldios que se constituíram 
por afetação à comunidade, traduzida na repetição de atos, pela comunidade, ao longo dos 
tempos, tornando-os terrenos comunitários, ou propriedade comunitária. 

IV - Os baldios são terrenos comunitários, não são “prédios” em sentido técnico-jurídico nem 
economicamente, mas são bens comunitários possuídos e geridos por comunidades locais, 
conforme art. 82.º, n.º 4, al. b), da Constituição e “afetos a certas necessidades coletivas”. 

V - A presunção gerada pela inscrição da aquisição do direito no registo predial, ao abrigo do art. 
7.º do CRgP, como presunção iuris tantum, que é, pode ser ilidida, sendo suscetível de prova 
em contrário, como prevê o art. 350.º, n.º 2, do CC. 

VI - Aqueles dois atos praticados pelos réus (corte de eucaliptos em 2008 e cerca de 10 anos antes), 
sem mais, não podem ser considerados como atos materiais de posse (falta a prática reiterada), 
acrescendo, ainda, que nenhum facto se provou relativo à intenção dos réus de sobre aquele 
prédio exercerem atos de posse como se proprietários fossem. 

VII - No caso presente a posse dos moradores da freguesia, que usufruem do terreno em causa há 
mais de 100 anos e para além da memória dos vivos, por conseguinte muito anterior ao registo 
predial do terreno pelos réus, confere àqueles moradores uma presunção, prevalente, da 
titularidade do direito, nos termos do art. 1268.º do CC, porque a presunção derivada do 
registo predial a favor dos réus é posterior. 
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 23-03-2021 
 Revista n.º 129/10.7TBVNC.G1.S2 - 1.ª Secção 
 Jorge Dias (Relator) 
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Depósito bancário 
 Conta solidária 
 Propriedade 
 Terceiro 
 Matéria de facto 
 Livre apreciação da prova 
 Poderes da Relação 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 
I - Em relação à matéria de facto, o tribunal de revista apenas ajuíza se o tribunal da Relação, no 

desempenho daquela sua função, 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 artigo 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 art. 662.º do CPC, evidencia que a Relação tem autonomia decisória, competindo-lhe formar 
e formular a sua própria convicção, mediante a reapreciação dos meios de prova indicados 
pelas partes ou daqueles que se mostrem acessíveis. 

IV - O tribunal da Relação apenas fez uso das suas competências ao analisar toda a prova 
produzida e após prudente ponderação concluir pelos factos que teve por provados e os não 
provados, alterando-os quando e se necessário. 

V - Numa conta bancária solidária, cada cotitular pode proceder ao levantamento da totalidade do 
depósito, sem que isso signifique que a quantia depositada lhe pertence, nem que lhe pertence 
por inteiro. 

VI - Ficando a conta coletiva solidária “a zeros”, será nas relações internas entre os cotitulares da 
mesma que o eventual cotitular prejudicado pode tentar ressarcimento, e não com terceiros, 
que é o caso da ré titular de uma conta onde foram depositados os montantes dos cheques. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 215/10.3TVPRT.P1.S3 - 1.ª Secção 
 Jorge Dias (Relator) 
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Revista excecional 
 Nulidade de sentença 
 Poderes da Relação 
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 Reclamação 
 Recurso 
 Renúncia 
 Extemporaneidade 
 
I - A revista excecional não prescinde dos requisitos da revista em termos normais. 
II - Quando a nulidade da sentença (decisão) é arguida perante o tribunal onde foi proferida a 

decisão cabe a esse tribunal pronunciar-se, caso a nulidade seja arguida nas alegações de 
recurso interposto, sendo este recebido, pelo tribunal ad quem será analisada. 

III - Não tendo a ora reclamante recorrido do acórdão da Relação que confirmou a sentença da 1.ª 
instância, no prazo legal, e tendo optado por reclamar para o tribunal da Relação, o recurso 
agora pretendido intentar como de revista excecional, é extemporâneo. 

IV - A “jurisprudência das cautelas” a que alude Abrantes Geraldes in Recursos no Novo Código de 
Processo civil, 5.a ed., pág. 374, deveria ter levado a parte interessada a prevenir a 
eventualidade de a reclamação ser indeferida e, ter recorrido de revista excecional, se entendia 
verificarem-se os respetivos pressupostos. 

V - O arguente de nulidade por via recursiva tem sempre a possibilidade de ver o tribunal que 
proferiu a decisão se pronunciar sobre a alegada nulidade, ou por via do disposto no n.º 1, ou 
por via do disposto no n.º 5 do art. 617.º do CPC. 

VI - A reclamante, ao reclamar, reconheceu, de forma expressa, que a decisão reclamada não seria 
recorrível, ao mesmo tempo que renunciou implicitamente ao recurso até por decorreu o prazo 
de que porventura dispusesse. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 3117/17.9T8PRT.P2-A.S1 - 1.ª Secção 
 Jorge Dias (Relator) 
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Ação de preferência 
 Notificação para preferência 
 Proposta de contrato 
 Comunicação 
 Requisitos 
 Vinculação 
 
I - Para que o conteúdo da comunicação seja completo, temos que é necessária uma comunicação 

(sem vícios) dos elementos que permitam ao preferente uma declaração de vontade livremente 
formada e uma decisão consciente de exercer, ou não, o seu direito ou até deixá-lo caducar. 

II - A falta de elementos essenciais ou a comunicação de elementos erróneos faz com que a 
comunicação não produza os efeitos de comunicação para preferência. 

III - A comunicação do obrigado feita ao preferente, não deixa de ser uma proposta vinculativa, 
quer o preferente a ela adira quer a rejeite. Se aderir consuma-se o contrato respetivo, se 
rejeitar ou nada disser, verifica-se a caducidade do direito do preferente. 

IV - A notificação/comunicação do obrigado à preferência, contendo todos os elementos 
necessários à decisão do preferente, configura uma proposta contratual que, uma vez aceite, se 
torna vinculativa para ambos. 

 
 23-03-2021 
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 Revista n.º 609/19.9T8FND.C1.S1 - 1.ª Secção 
 Jorge Dias (Relator) 
 Maria Clara Sottomayor 
 Alexandre Reis 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Contrato de arrendamento 
 Simulação 
 Abuso do direito 
 Venire contra factum proprium 
 Matéria de facto 
 Presunções judiciais 
 Competência dos tribunais de instância 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Admissibilidade de recurso 
 
I - A determinação da intenção dos contraentes, designadamente o intuito de enganar terceiros, é 

matéria de facto, cujo apuramento é da exclusiva competência das instâncias, que podem 
utilizar prova por presunções. 

II - O Supremo tem apenas competências residuais para censurar a forma como o tribunal recorrido 
utilizou as presunções judiciais em três casos: ofensa de norma legal, violação evidente de 
regras elementares de lógica, ou se o tribunal recorrido firmar os factos desconhecidos a partir 
de outros que não estejam provados no processo. 

III - O abuso de direito na modalidade de venire contra factum proprium só existe em casos 
excecionais, não bastando que o titular do direito, ao exercê-lo, manifeste um comportamento 
contrário ao anterior, sendo ainda necessário que o comportamento posterior se apresente 
clamorosamente oposto aos ditames da lealdade e da correção imperantes na ordem jurídica e 
nas relações entre os contraentes. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 2620/17.5T8VFR.P1.S1 - 1.ª Secção 
 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 
 Alexandre Reis 
 Pedro Lima Gonçalves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Caso julgado 
 Simulação 
 Justificação notarial 
 Fundamentação 
 
Não se verifica a exceção de caso julgado, se o objeto da ação se reporta ao preenchimento dos 

pressupostos da aquisição por usucapião, enquanto a decisão anterior, proferida numa ação de 
impugnação de escritura de justificação notarial, já transitada em julgado, expressamente 
excluiu, na sua fundamentação, a aquisição por usucapião, tratando apenas da questão de saber 
se os réus adquiriram o direito de propriedade sobre o bem, por via testamentária, fundamento 
apresentado no ato de justificação notarial. 
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 23-03-2021 
 Revista n.º 2565/18.1T8PTM.E1.S1- 1.ª Secção 
 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 
 Alexandre Reis 
 Pedro Lima Gonçalves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Intermediação financeira 
 Negócio formal 
 Nulidade por falta de forma legal 
 Retroatividade 
 Obrigação de restituição 
 Aplicação financeira 
 Valores mobiliários 
 Ordem de compra 
 Mandato com representação 
 Responsabilidade bancária 
 Dever de informação 
 Juros de mora 
 Nulidade de acórdão 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 
I - No caso dos autos, a natureza jurídica da relação entre os autores (investidores não qualificados) 

e o réu (Banco) deve ser qualificada como um contrato de intermediação financeira, pois o 
Banco réu tratou da comercialização, aos seus balcões, de obrigações, tendo a iniciativa de 
contactar a autora para que ela emitisse a ordem de compra dessas obrigações emitidas por 
uma entidade terceira. 

II - O negócio jurídico de intermediação financeira deve considerar-se como um “contrato-quadro”, 
um “negócio de cobertura” ou um contrato organizatório, que tem a função de previsão das 
diretrizes gerais do projeto a desenvolver no futuro e das relações negociais, devendo ser 
reduzido a forma escrita (art. 321.º, n.º 1, do CVM) e observar um conteúdo mínimo imposto 
por lei, funcionando assim como um instrumento de informação e de transparência contratual 
(art. 321.º-A do CVM). 

III - A tese do recorrente, segundo a qual os negócios de execução são autónomos e permanecem 
válidos, porque se referem a ordens de compra assinadas pelo cliente, que o banco executou 
em nome deste, ao abrigo de um mandato com representação, não tem qualquer sustentação 
nos factos provados nem na lei. 

IV - Tendo sido declarado nulo o contrato de intermediação financeira, por falta de forma, nulos 
serão também os negócios sucessivos, que se consideram negócios de execução do contrato de 
cobertura. 

V - Não se trata apenas do resultado de uma aplicação lógica do princípio da retroatividade, que 
concebe a invalidade negocial como uma invalidade derivada ou em cadeia, que destrói os 
negócios jurídicos subsequentes, celebrados com base no programa contido no negócio nulo, 
mas também de um regime imposto pela proteção dos interesses da parte mais fraca, que 
correspondem, não só a interesses privados dos investidores não qualificados, mas também a 
interesses de ordem pública e de segurança do mercado para os cidadãos. 

VI - O âmbito da declaração de nulidade e as suas consequências jurídicas devem ser determinados 
pela finalidade da espécie de invalidade negocial em causa e pelo seu concreto regime 
jurídico. 
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VII - Estas novas formas de nulidade designadas por nulidades de proteção ou nulidades 
axiológicas visam suprir a desigualdade informativa entre as partes e proteger os sujeitos mais 
vulneráveis. 

VIII - O regime da nulidade (só é invocável pelo cliente) e a sua finalidade impõem, assim, na 
determinação das consequências da nulidade, um resultado que proteja a parte mais fraca e 
não beneficie a parte responsável pela inobservância da forma legal e do conteúdo mínimo 
obrigatório do contrato de intermediação financeira. 

IX - Os negócios celebrados com base no contrato de intermediação financeira não são autónomos 
ou independentes em relação a este, mas negócios funcionalmente ligados ao contrato de 
cobertura, na medida em que correspondem à execução deste, e pressupõe-no 
necessariamente, sob pena de a autonomização dos negócios de aquisição de valores 
mobiliários, em relação ao contrato quadro, frustrar a proteção que a lei pretende garantir aos 
investidores. 

X - A nulidade do contrato de intermediação financeira retira ao Banco a legitimidade para atuar 
em nome do investidor. O negócio de compra de obrigações foi, assim, celebrado pelo Banco, 
sem poderes de representação, o que provoca a ineficácia do negócio de aquisição de valores 
mobiliários, em relação ao representado (art. 268.º, n.º 1, do CC), assistindo, pois, a este, como 
depositante bancário da quantia entregue para o efeito da dita aquisição, direito a pedir à 
entidade bancária a respetiva restituição. 

XI - A declaração de nulidade do contrato de intermediação financeira importa para o intermediário 
financeiro, por força do princípio da restituição integral de tudo o que tiver sido prestado (art. 
289.º, n.º 1, do CC), a obrigação de restituir ao cliente a quantia que recebeu dele e que se 
destinava à transação de valores mobiliários, acrescida de juros desde a citação até integral 
pagamento. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 1/19.5T8LRA.C1.S1 - 1.ª Secção 
 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 
 Alexandre Reis 
 Pedro Lima Gonçalves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Responsabilidade bancária 
 Resolução bancária 
 Banco de Portugal 
 Deliberação 
 Intermediação financeira 
 Princípio da adequação 
 Princípio da proporcionalidade 
 Princípio da igualdade 
 Equidade 
 Inconstitucionalidade 
 
I - Encontram-se exaustivamente indicadas as responsabilidades do BES que não se consideraram 

transferidas para o NB, nelas se incluindo as responsabilidades do BES decorrentes da 
violação de disposições ou determinações regulatórias. 

II - A análise de validade das várias Deliberações do BdP deve ter lugar à luz da lei que se 
encontrava em vigor à data da resolução. 

III - A resolução constitui uma medida de último recurso para evitar a revogação da autorização 
para o exercício da atividade bancária e consequente entrada em liquidação (desordenada) de 
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um banco cujo colapso inesperado seria catastrófico para os depositantes, as empresas, os 
outros bancos, a economia e os contribuintes. 

IV - Na aplicação das medidas de resolução, compete ao BdP selecionar discricionariamente “os 
activos, passivos, elementos extrapatrimoniais e activos sob gestão a transferir para o banco de 
transição no momento da sua constituição” (art. 145.º-H, n.º 1, do RGICSF). 

V - A seguir aos acionistas, as perdas são suportadas pelos credores subordinados e, depois, pela 
generalidade de outros credores. Os credores de uma mesma classe ou categoria devem ser 
tratados de forma equitativa. O legislador convoca juízos de equidade e não de igualdade 
estrita. 

VI - Na medida em que se consubstancia numa garantia indemnizatória dos credores do banco 
resolvido e não num requisito de validade e de eficácia da medida de resolução, o princípio 
“no creditor worse off” corrobora a permissão para a diferenciação entre credores, abdicando 
do seu tratamento igualitário. 

VII - As Deliberações de 11 e de 14 de agosto de 2014, de 13 e de 29 de dezembro de 2015 não 
violam os princípios da adequação e da proporcionalidade. Nem as Deliberações subsequentes 
àquela de resolução violam o princípio da confiança e da segurança jurídica. 

VIII - A criação do NB – banco de transição – corresponde a solução adequada para realizar os 
objetivos de estabilidade do sistema financeiro, é necessária e proporcional stricto sensu. 

IX - Não está em causa a exclusão da responsabilidade do BES, mas apenas a permanência do 
crédito indemnizatório na instituição resolvida, o que não se afigura ilegítimo. 

X - Foram respeitados os princípios da proporcionalidade e da adequação, tendo em conta o risco 
de incumprimento por parte do BES e a gravidade das consequências de cada uma das 
medidas legalmente previstas (intervenção corretiva, administração provisória ou resolução) 
em relação às finalidades prosseguidas. 

XI - Além de não haverem sido celebrados, sempre se poderia dizer que o contrato de assunção 
cumulativa de dívida, a promessa pública ou o contrato de prestação de garantia pessoal, típica 
ou atípica, pelo NB seriam suscetíveis de frustrar as finalidades subjacentes à resolução 
bancária e de violar os princípios que a regem. 

XII - A mera invocação de uma norma ou princípio constitucional – arts. 2.º e 205.º da CRP –, ou 
de um direito fundamental, não configura uma suscitação processualmente adequada de uma 
questão de inconstitucionalidade normativa. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 13408/16.0T8LSB.L1.S2 - 1.ª Secção 
 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 
 António Magalhães 
 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Ação executiva 
 Venda judicial 
 Venda de bens alheios 
 Má-fé 
 Nulidade 
 Obrigação de restituição 
 Enriquecimento sem causa 
 Obrigação de alimentos 
 
I - Pode dizer-se que a venda forçada constituiu uma verdadeira venda, em que a propriedade da 

coisa passa diretamente do executado para o adquirente. Prevalece, pois, o princípio nemo plus 
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juris re aliena transfere potest quam ipse habet (art. 824.º, n.º 1, do CC, com as exceções 
previstas no n.º 3 do mesmo preceito). 

II - O que não se encontrar disciplinado no CPC segue o regime do CC. 
III - Na venda de bens alheios, se ambas as partes tiverem agido de má fé, grande parte da doutrina 

não aplica a disciplina da venda de bens alheios, mas antes o regime geral da nulidade dos 
negócios jurídicos (arts. 285.º e ss. do CC). Deve ser restituído tudo o que houver sido 
prestado (art. 289.º, n.º 1, do CC): o adquirente deve ser reembolsado, pelo executado 
(vendedor), do preço pago. 

IV - Nos termos do art. 825.º do CC, verificando-se que o bem não pertence ao executado 
(vendedor), o adquirente (comprador) pode exigir que o preço pago lhe seja restituído por 
aqueles a quem foi atribuído. 

V - De acordo com o art. 894.º, n.º 1, do CC, o conteúdo da obrigação de restituição do preço varia 
conforme o comprador esteja de boa ou má fé. 

VI - Independentemente da posição que se adote quanto ao conteúdo da obrigação de restituição 
quando o comprador está de má-fé, da conciliação prática do art. 825.º, n.º 1, com o art. 894.º, 
n.º 1, parece resultar que o adquirente (comprador) de coisa alheia em venda executiva apenas 
pode exigir a restituição do preço “àqueles a quem foi atribuído” no caso de estar de boa fé. 

VII - O requisito da falta de causa justificativa remete o intérprete/aplicador para o conceito de 
causa justificativa, que é um conceito indeterminado. Todo o enriquecimento sem causa é 
necessariamente obtido à custa de outrem nestes casos em que, justamente, é pela pertença do 
enriquecimento a outrem que se define a falta de causa. 

VIII - Existe uma justificação, aceite pelo ordenamento jurídico, para o “enriquecimento” da 
exequente, quando o executado se encontra obrigado a alimentos. Não se trata de opor à autora 
o direito de crédito a alimentos da menor. É que, antes de a respetiva quantia pecuniária ser 
transferida para a exequente, o preço pago pela autora ingressou, idealmente, ainda que apenas 
por um breve lapso de tempo, na esfera jurídica do executado, porquanto, na qualidade de 
titular do direito alienado e de vendedor, é ele o titular do direito ao preço. A exequente não 
recebe o montante pago pela “aquisição” (compra) enquanto preço, pois este é percebido pelo 
executado, mas antes em cumprimento forçado, por parte deste, da sua obrigação de alimentos 
perante a filha menor. 

IX - A ausência de causa do enriquecimento do executado (vendedor) encontra-se regulada pelo 
regime da invalidade (art. 289.º). 

X - Além disso, o enriquecimento “há-de ser obtido directamente à custa do empobrecido” 
(requisito da imediação: entre empobrecimento e enriquecimento não deve encontrar-se um 
património intermédio, de terceiro). 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 2709/18.3T8VCT.G1.S1 - 1.ª Secção 
 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 
 António Magalhães 
 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Contrato de arrendamento 
 Arrendamento para fins não habitacionais 
 Aplicação da lei no tempo 
 Denúncia 
 Comunicação 
 Facto extintivo 
 Retroatividade 
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I - Um conflito de leis no tempo (art. 1101.º, al. c), do CC, na versão que lhe foi dada pela Lei n.º 

31/2012, de 14-08, ou naquela que lhe foi conferida pela Lei n.º 13/2019, de 12-02) deve ser 
resolvido antes de se proceder à aplicação das normas aos factos da causa: o contrato de 
arrendamento foi celebrado a 08-10-1999, muito antes do início de vigência da lei nova, mas 
prolonga-se na sua vigência. 

II - Tratando-se de um contrato de duração indeterminada, a denominada “denúncia livre ou não 
vinculada” por iniciativa do senhorio rege-se pela disciplina consagrada no art. 1101.º, al. c), 
do CC. 

III - Para efeitos de determinação da lei aplicável à denúncia do contrato, afigura-se decisiva a data 
da sua comunicação pelo senhorio ao arrendatário. É o que resulta do art. 12.º, n.os 1 e 2, do 
CC, pois o facto que desencadeia o efeito extintivo do contrato de arrendamento não é o 
decurso do prazo de pré-aviso, mas antes a comunicação da denúncia pelo senhorio ao 
arrendatário. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 6208/19.8T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 
 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 
 António Magalhães 
 Jorge Dias 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Dupla conforme 
 Revista excecional 
 Ónus de alegação 
 Reclamação 
 Extemporaneidade 
 
I - Verificando-se o obstáculo à admissão do recurso de revista “dupla conforme”, a interposição de 

revista excecional deve ser motivada no requerimento de interposição com indicação da 
situação que legalmente se considera fundamentar a sua admissão, nos termos do art. 672.º do 
CPC. 

II - A indicação de tal fundamento em reclamação contra o despacho do relator de não admissão da 
revista é extemporânea. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 145/17.8T8FAR.E1.S1 - 1.ª Secção 
 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 
 Fátima Gomes 
 Acácio das Neves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Convenção de arbitragem 
 Arbitragem voluntária 
 Cláusula compromissória 
 Subempreitada 
 Responsabilidade solidária 
 Transmissão de dívida 
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 Exoneração 
 Preterição do tribunal arbitral 
 Litisconsórcio voluntário 
 
I - A cláusula compromissória inserta no contrato de subempreitada em que se estabeleceu que 

“qualquer controvérsia, reclamação ou litígio entre elas decorrente ou relacionada com aquele 
contrato ou o seu incumprimento, que não possa ser resolvida amigavelmente, deverá ser 
submetida a arbitragem de acordo com as regras de conciliação e arbitragem da Câmara 
Internacional de Comércio em Portugal (Porto)” é vinculativa para as partes do contrato e 
pode ser invocada a exceção de incompetência dos tribunais judiciais quando não se deu 
cumprimento ao acordado. 

II - O facto de a autora invocar que uma outra entidade, não subscritora do contrato de empreitada, 
é responsável solidária pelas obrigações assumidas por uma das partes, por ter ocorrido 
transmissão de dívida, acordada entre as rés, mas sem exoneração do primitivo devedor, não 
impede que a autora tenha de respeitar a cláusula compromissória em relação à parte 
incumpridora vinculada contratualmente ao tribunal arbitral e tenha de se socorrer dos 
tribunais judiciais para obter reconhecimento da sua pretensão face a outra ré, não subscritora 
do contrato. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 38/18.1T8VRL-A.E1.S1 - 1.ª Secção 
 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 
 Fátima Gomes 
 Acácio das Neves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Caso julgado formal 
 Junção de documento 
 Poderes do tribunal 
 Objeto do recurso 
 
I - Tendo sido ordenada por decisão judicial a junção de documentos requerida pelo réu, 

notificação nos termos do disposto no art. 429.º do CPC, e não tendo a mesma sido cumprida, 
seguindo-se uma nova decisão em que o tribunal não ordenava nova junção pela parte mas 
reserva-se o direito de oficiosamente solicitar tais documentos ou parte deles, não há violação 
de caso julgado formal. 

II - Na segunda decisão o tribunal não afasta as consequências da falta de junção de documentos 
por parte do requerido, não decidindo que os mesmos não deveriam ser juntos, o que poderia, 
caso tivesse sucedido, configurar uma violação do caso julgado. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 486/18.7T8MNC.G1.S1 - 1.ª Secção 
 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 
 Fátima Gomes 
 Acácio das Neves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 Improcedência 
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 23-03-2021 
 Revista n.º 1663/15.8T8PDL-T.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Ana Paula Boularot (Relatora) 
 Pinto de Almeida 
 José Raínho 
 
 Nulidade de acórdão 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 Omissão de pronúncia 
 Impugnação da matéria de facto 
 Reapreciação da prova 
 Novos meios de prova 
 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 
 Domínio público hídrico 
 Dominialidade 
 Presunção 
 Propriedade privada 
 Registo predial 
 Ónus da prova 
 Princípio da proporcionalidade 
 Princípio da defesa 
 
I - A questão de saber se a matéria de facto provada impunha decisão diversa, não integra a 

nulidade prevista na al. c) do art. 615.º do CPC, respeitante à existência de contradição lógica 
entre os fundamentos, mas situa-se em sede de erro de julgamento. 

II - A nulidade por omissão de pronúncia apenas se verifica nos casos em que a omissão de 
conhecimento, relativamente a cada questão, é absoluta; não, quando seja meramente 
deficiente, quando se tenham descurado razões e/ou argumentos invocados pelas partes ou 
quando a apreciação de certas questões mostre prejudicada a solução a dar a outras. 

III - A Relação, enquanto tribunal de instância, deve proceder à reavaliação da matéria de facto 
impugnada, formando, com total autonomia, a partir de todos os meios probatórios produzidos 
no processo (não limitada aos indicados pelas partes), a sua própria convicção. Tal 
reponderação não belisca o respeito pelo princípio do dispositivo, pois a limitação dele 
decorrente restringe-se ao âmbito de conhecimento da matéria de facto, (apenas quanto aos 
pontos que tenham sido especificamente impugnados pela parte), não sendo, pois, extensiva 
aos meios probatórios. 

IV - A intervenção fáctica do STJ, condicionada aos limites previstos pelo art. 674.º, n.º 3, do CPC, 
mostra-se vedada nas situações em que o tribunal da Relação, na apreciação que fez da prova, 
concluiu que os depoimentos testemunhais não eram suficientes para adquirir uma convicção 
certa e segura por se terem debruçado sobre matéria técnica que as mesmas não possuíam, 
porquanto tal conclusão se insere no campo da valoração da prova sujeita à livre apreciação. 

V - Para afastar a presunção de dominialidade pública que vigora em matéria de recursos hídricos, 
impendia sobre a autora o ónus de demonstrar que o imóvel compreendido pelas margens da 
Ria de Aveiro era, por título legítimo, objecto de propriedade particular ou comum antes de 
31-12-1864, mantendo-se nessa situação até à data actual. Nessa medida, não podia beneficiar 
da presunção de titularidade do art. 7.º, do CRgP, por a mesma não abarcar as áreas, 
confrontações e demais elementos físicos. 
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VI - A exigência dessa demonstração probatória pelo tribunal da Relação não corresponde à 
imposição de uma prova diabólica não se encontrando, por isso, violados os princípios 
constitucionais da proporcionalidade e da proibição de indefesa. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 618/17.2T8ETR.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Domínio público hídrico 
 Dominialidade 
 Presunção 
 Propriedade privada 
 Ónus da prova 
 Expropriação 
 Domínio público 
 Domínio privado 
 Circulação automóvel 
 
I - O reconhecimento da propriedade privada sobre parcelas de leitos ou margens de águas 

pertencentes ao domínio público hídrico veio a ser consagrado legalmente através do DL n.º 
468/71, de 05-11, onde foi estabelecida uma presunção ilidível de dominialidade (art. 8.º). 

II - A Lei n.º 54/2005, de 15-11, manteve tal presunção de propriedade do Estado, ampliando as 
possibilidades da sua ilisão, consignando o reconhecimento da propriedade privada sobre 
terrenos inseridos nesse domínio, sem recurso a probatio diabolica da propriedade anterior a 
1864 ou 1868 (art. 15.º). 

III - Não resulta da letra, nem do espírito da lei, a exclusão do âmbito de incidência da al. c) do n.º 
5 do art. 15.º da Lei 54/2005, a possibilidade de prova da titularidade privada de prédios sitos 
na margem de rios que, não sendo águas do mar, estão sujeitos às autoridades marítimas. 

IV - O acto expropriativo não tem como consequência necessária ou automática o ingresso no 
domínio público de todo e qualquer bem. O domínio público do Estado sobre bens imóveis só 
se verifica com a concreta afectação do imóvel ao fim que determinou a expropriação, ou seja, 
com a colocação do mesmo a desempenhar a função que justifica a sua sujeição ao regime 
jurídico-administrativo da dominialidade pública. Nessa medida, o que não seja afecto ao fim 
público visado pela causa determinante da expropriação, ficará no domínio privado da 
expropriante, ainda que essa entidade seja o próprio Estado. 

V - Situando-se os prédios objecto de expropriação para além da margem do rio Douro e da própria 
estrada da circunvalação do Porto (Estrada Nacional n.º 12), sendo antes confinantes com a 
mencionada via, cuja construção foi a causa determinante da declaração de utilidade pública, 
porque não foram afectos ou destinados à circulação rodoviária (não integrados 
funcionalmente a esse fim público), é de concluir que não integraram o domínio público 
rodoviário. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 16389/18.2T8PRT.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
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 Intermediação financeira 
 Aplicação financeira 
 Dever de informação 
 Incumprimento 
 Presunção de culpa 
 Culpa grave 
 
I - A informação prestada pelo intermediário financeiro é deficiente e inexacta quando não elucida 

aspectos essenciais do produto de modo a permitir ao cliente entender as respectivas 
especificidades. 

II - Constitui aspecto essencial para um investidor de perfil conservador e não qualificado a 
informação de que o produto (obrigações SLN) tinha a mesma garantia de um depósito a 
prazo, sem que lhe tenha sido explicitado, pelo menos, que não lhe assistia a garantia prevista 
para os depósitos bancários a prazo, isto é, o reembolso de € 25 000,00 garantidos legalmente, 
que consubstancia característica específicas do produto ab initio (por não estar dependente de 
quaisquer variantes, designadamente, da evolução da conjuntura económico-financeira). 

III - A violação do dever de informação que impende sobre intermediário financeiro leva a 
presumir a sua conduta como culposa, nos termos do disposto no art. 314.º, n.º 2, do CVM. 

IV - Actua com culpa grave o intermediário financeiro que utiliza informação enganosa quanto às 
características do produto sabendo que o cliente não subscreveria a aplicação se tivesse tido 
conhecimento da realidade das mesmas. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 1209/19.9T8STR.E1.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Revisão de sentença estrangeira 
 Requisitos 
 Ordem pública internacional 
 Divórcio por mútuo consentimento 
 Regulação das responsabilidades parentais 
 
I - A revisão de sentença estrangeira ou acto equiparado com vista a operar efeitos jurisdicionais na 

ordem jurídica nacional tem natureza formal, envolvendo apenas a verificação da regularidade 
formal ou extrínseca da sentença revidenda, não pressupondo, por isso, a apreciação dos 
fundamentos de facto e de direito da mesma. 

II - O requisito de autenticidade previsto na al. a) do art. 980.º do CPC, enquanto condição de 
confirmação da sentença estrangeira, traduz-se na necessidade de o tribunal adquirir, 
documentalmente, a certeza do acto jurídico postulado na decisão revidenda, ainda que não se 
encontre formalizado em sentença no sentido próprio do termo. 

III - A exigência da ausência de dúvidas sobre a autenticidade do documento de que conste a 
sentença a rever tem de ser entendida nos termos referidos no n.º 2 do art. 365.º do CC, 
relevando para tal apenas as dúvidas fundadas. 

IV - O requisito relativo à inexistência de dúvidas sobre a inteligência da decisão, previsto na 2.ª 
parte da citada al. a), reporta-se ao conteúdo da decisão, no sentido de que o mesmo deve ser 
facilmente apreensível pelo órgão jurisdicional português. Atenta a natureza formal do nosso 
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sistema de revisão formal, não cabe analisar, para tal efeito, a coerência lógica entre o 
segmento decisório e os fundamentos fáctico-jurídicos constantes da decisão revidenda. 

V - Os princípios da ordem pública internacional do Estado Português a que se refere a al. f) do art. 
980.º do CPC, dizem respeito aos princípios estruturantes da própria ordem jurídica 
portuguesa reportados aos valores essenciais do Estado português e que, nessa medida, não 
podem ceder. 

VI - Mesmo a entender-se que integraria a ordem pública internacional do Estado Português a regra 
da unicidade de decisão judicial quanto ao divórcio por mútuo consentimento e quanto à 
regulação das responsabilidades parentais, o resultado a que se chega, no caso, com 
confirmação da decisão revidenda (que decretou o divórcio entre as partes onde foi 
homologado o acordo entre as mesmas que relegaram para acção autónoma o estabelecimento 
do regime das responsabilidades parentais referente aos filhos menores de ambos) não contém, 
em si mesmo, qualquer violação afrontosa ou intolerável desse valor pois, quando da 
confirmação da decisão, o regime de responsabilidades parentais dos menores já há muito se 
encontrava judicialmente fixado por decisão, embora esta ainda não tenha sido objecto de 
revisão em Portugal. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 2652/19.9YRLSB.S1 - 6.ª Secção 
 Graça Amaral (Relatora) 
 Henrique Araújo 
 Maria Olinda Garcia 
 
 Nulidade de acórdão 
 Omissão de pronúncia 
 Objeto do recurso 
 Dupla conforme parcial 
 
Não incorre na nulidade de omissão de pronúncia o acórdão que não aprecia questão excluída do 

objecto do recurso, em função de uma situação de dupla conformidade decisória. 
 
 23-03-2021 
 Revista n.º 26542/16.8T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
 Ricardo Costa 
 
 Despacho  
 Citação 
 Declaração genérica 
 Caso julgado formal 
 
É insusceptível de constituir caso julgado formal o segmento do despacho em que se refere, de 

modo genérico e tabelar, que a ré foi regularmente citada. 
 
 23-03-2021 
 Revista n.º 2551/18.1T8VCT.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
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 Ricardo Costa 
 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Oposição de acórdãos 
 Identidade de factos 
 
I - A oposição de julgados pressupõe que a mesma questão fundamental de direito, no domínio da 

mesma legislação, seja tratada de modo antagónico no acórdão recorrido e no acórdão-
fundamento. Mas pressupõe, ainda, que à aplicação normativa esteja subjacente uma situação 
de facto substancialmente idêntica. 

II - Sendo díspares as situações de facto subjacentes às decisões em confronto, é natural que as 
soluções encontradas para uma e outra sejam diversas, embora com recurso ao mesmo 
contexto normativo. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 3701/18.3T8VNG.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Henrique Araújo (Relator) 
 Maria Olinda Garcia 
 Ricardo Costa  
 
 Recurso  
 Resposta 
 Objeto do recurso 
 Omissão de pronúncia 
 Sociedade entre cônjuges 
 Contrato 
 Distribuição de lucros 
 Confissão de dívida 
 
I - O que define o objeto do conhecimento do tribunal de recurso são as questões colocadas por 

quem recorreu, e não pela parte recorrida, que não suscitou a ampliação do âmbito do recurso. 
II - Por isso, não incorre em nulidade, mas eventualmente em erro de decisão, o acórdão que não se 

ocupa de questão colocada pela parte recorrida. 
III - Se a natureza jurídica do negócio – que foi apresentado pelo autor como negócio unilateral de 

reconhecimento e confissão de dívida – foi equacionada na contestação em termos de 
constituir na realidade um acordo de vontades, não pode dizer-se que a natureza contratual do 
negócio constituiu questão inovatória em sede de recurso. 

IV - Daqui que não incorre em nulidade o acórdão que decide pela natureza contratual do negócio, 
ainda que tenha concluído que se tratava de contrato de certo tipo. 

V - Verificando-se a existência de acordo firmado entre os membros do ex-casal mediante o qual 
estabeleceram, em decorrência de prestação de contas do exercício da administração do 
marido relativamente a interesses societários comuns (e sobre que havia dissensão), que à 
mulher era devido pelo marido o pagamento de certa quantia e que ao marido era devida pela 
mulher a desistência de certos processos judiciais e a renúncia a prestação de contas, lucros, 
direitos ou ação judicial relativamente a sociedades cujas participações constituíam bem 
comum, então estamos perante um contrato (bilateral), e não perante um negócio unilateral. 
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VI - Sendo para o caso irrelevante que o escrito que formalizou o contrato tenha sido denominado 
como “reconhecimento de dívida” e que do clausulado do contrato conste a menção a 
reconhecimento e confissão da dívida. 

VII - Tal contrato não regulou sobre a distribuição de lucros, pelo que não é nulo por violação de 
normas imperativas atinentes à distribuição de lucros societários e cumprimentos das inerentes 
obrigações de IRS. 

VIII - Para o apuramento de circunstâncias que antecederam a celebração do negócio, que foi 
formalizado por escrito, não estabelece a lei qualquer condicionamento em termos de meios de 
prova. 

IX - Se a declaração confessória emerge de documento escrito e foi feita à outra parte contratante, 
não pode dizer-se que estamos perante confissão que tenha sido provada mediante o recurso a 
testemunhas, ainda que estas se tenham pronunciado sobre os termos do negócio, ou que foi 
feita a terceiro. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 212/12.4TBPTL.G2.S1 - 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Resolução em benefício da massa insolvente 
 Ato oneroso 
 Presunção jures et de iure 
 Terceiro 
 Má-fé 
 Matéria de facto 
 Livre apreciação da prova 
 
I - A resolução em benefício da massa insolvente aqui em causa foi feita operar com fundamento 

(nomeadamente) na al. h) do n.º 1 do art. 121.º do CIRE. 
II - Decorre dessa norma que são resolúveis em benefício da massa insolvente, sem dependência de 

quaisquer outros requisitos, os atos a título oneroso realizados pelo insolvente dentro do ano 
anterior à data do início do processo de insolvência em que as obrigações por ele assumidas 
excedam manifestamente as da contraparte. 

III - E nos termos dos n.os 2 e 4 do art. 120.º do CIRE, tais atos presumem-se prejudiciais à massa, 
sem admissão de prova em contrário, não sendo necessária a existência de má-fé do terceiro 
com quem o insolvente os celebrou. 

IV - Provando-se que a insolvente vendeu à ora recorrente dentro do ano anterior ao início do 
processo de insolvência a máquina de impressão aqui em questão, pelo preço de € 26 500,00, 
quando afinal tal máquina tinha o valor de mercado muito próximo de € 50 000,00, estamos 
perante um ato subsumível à referida al. h) do n.º 1 do art. 121.º do CIRE. 

V - Não é elemento integrante dessa norma que se prove que o valor efetivo do bem objeto da 
resolução iria ser atingido. 

VI - A demonstração da prejudicialidade de um tal negócio é inexigível, pois que o ato presume-se 
prejudicial à massa, sem possibilidade de prova em contrário. 

VII - O requisito da má-fé (conhecimento do estado em que se encontrava a vendedora) não releva 
aqui, na medida em que nos movemos no âmbito da chamada resolução incondicional, que 
prescinde do requisito da má-fé do terceiro. 
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VIII - Está fora do âmbito do recurso de revista escrutinar o julgamento da matéria de facto 
submetida ao princípio da livre apreciação. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 195/14.6TYVNG-E.P1.S1- 6.ª Secção 
 José Raínho (Relator) 
 Graça Amaral 
 Henrique Araújo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade de recurso 
 Decisão interlocutória 
 Contestação  
 Admissibilidade 
 
Por não se encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 671.º (n.º 1 

ou n.º 2 do CPC), não é admissível revista do acórdão que confirmou a decisão da primeira 
instância que havia considerado regularmente apresentada a contestação através de correio 
eletrónico (face a dificuldades de funcionamento do sistema Citius). 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 845/14.4TYLSB-P.L1.S1 - 6.ª Secção  
 Maria Olinda Garcia (Relatora) 
 Ricardo Costa (declaração de voto) 
 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade do recurso 
 Regulação das responsabilidades parentais 
 Incumprimento 
 Dívida de valor 
 Dupla conforme 
 
O acórdão que confirma a decisão da primeira instância, sem voto de vencido e sem fundamentação 

essencialmente diferente, divergindo apenas na diminuição do montante a pagar pelo 
recorrente, não é suscetível de revista por a tal obstar o art. 671.º, n.º 3, do CPC. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 2248/14.1T8CSC.L1.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 
 Admissibilidade de recurso 
 Insolvência 
 Regime aplicável 
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 Oposição de acórdãos 
 
Não existe oposição de acórdãos que justifique a admissibilidade da revista, nos termos do art. 14.º 

do CIRE, quando o acórdão fundamento aplica o art. l49.º, n.º 2, do CIRE, determinando a 
apreensão para a massa insolvente do produto de uma venda realizada em anterior processo 
executivo, que ainda se encontrava depositado (sem ter sido distribuído aos credores), e o 
acórdão recorrido que não mandou apreender o produto de uma venda realizada cerda de dois 
anos antes da declaração de insolvência, por não existir qualquer produto depositado, dado 
que, na anterior execução, o imóvel havia sido adjudicado ao credor hipotecário por 
compensação com o seu crédito. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 4281/19.8T8SNT-E.L1.S1 - 6.ª Secção 
 Maria Olinda Garcia (Relatora) 
 Ricardo Costa 
 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso 
 Rejeição de recurso 
 Reclamação 
 Falta de fundamentação 
 Falta de alegações 
 Recurso de revista 
 
I - Da circunstância de o acórdão da conferência ser recorrível nos termos gerais (art. 652.º, n.º 5, 

do CPC), não decorre que o recurso, assim interposto, seja sempre ou necessariamente 
admissível; antes cumprirá verificar se, considerando esses termos gerais do regime dos 
recursos, o recurso de revista interposto pelo reclamante será concretamente admissível. 

II - Será de subsumir na previsão do art. 671.º, n.º 2, do CPC o recurso da decisão da Relação que 
rejeitou liminarmente a reclamação prevista no art. 643.º desse diploma legal. 

III - Essa decisão, que equiparou a falta absoluta de fundamentação à falta de alegações, aplicando 
extensivamente o disposto no art. 641.º, n.º 2, al. b), do CPC, não viola qualquer preceito legal 
adjectivo ou qualquer norma ou princípio constitucional. 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 3840/17.8T8VCT-H.G1.S1 - 6.ª Secção 
 Pinto de Almeida (Relator)  
 José Raínho 
 Graça Amaral 
 
 Seguro de vida 
 Incapacidade permanente parcial 
 Confissão judicial 
 Novos meios de prova 
 Livre apreciação da prova 
 
Provada, por falta de impugnação da ré, nos termos do art. 574.º, n.º 2, do CPC, a incapacidade 

permanente de que a autora está afectada, este facto deve prevalecer sobre o que resulte de 
meio de prova sujeito a livre apreciação, não podendo ser infirmado por este. 
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 23-03-2021 
 Revista n.º 13463/17.6T8PRT.P1.S1 - 6.ª Secção 
 Pinto de Almeida (Relator)  
 José Raínho 
 Graça Amaral 
 
 Insolvência 
 Exoneração do passivo restante 
 Obrigação 
 Incumprimento 
 Cessação 
 Prejuízo considerável 
 Credor 
 
A cessação antecipada do procedimento de exoneração do passivo restante de pessoa singular 

insolvente, nos termos do art. 243.º, n.º 1, a), do CIRE («O devedor tiver dolosamente ou com 
grave negligência violado alguma das obrigações que lhe são impostas pelo art. 239.º, 
prejudicando por esse facto a satisfação dos créditos sobre a insolvência.») não depende de ser 
infligido prejuízo “relevante” à satisfação dos credores da insolvência, pois não se pode 
equiparar para esse efeito o prejuízo qualificado que se exige na previsão contemplada para a 
decisão de revogação da decisão final de concessão da exoneração do passivo restante (art. 
246.º, n.º 1, CIRE: «prejudicado de forma relevante»). 

 
 23-03-2021 
 Revista n.º 1155/14.2TBPRD.P2.S1 - 6.ª Secção 
 Ricardo Costa (Relator) 
 Ana Paula Boularot 
 António Barateiro Martins 
 
 Responsabilidade extracontratual 
 Danos não patrimoniais 
 Dano causado por edifícios ou outras obras 
 Escoamento de águas 
 Autoestrada 
 Alteração do pedido 
 Reconstituição natural 
 Condenação em objeto diverso do pedido 
 Prova vinculada 
 Violação de lei 
 Documento particular 
 Impugnação 
 
I - Entre os danos de natureza não patrimonial que merecem a tutela do direito, nos termos do art. 

496.º, n.º 1, do CC, incluem-se aqueles que decorram da perceção do risco e da consternação 
perante os graves prejuízos que afetaram um prédio rústico dos lesados, em consequência da 
realização de obras de construção de uma auto-estrada que alteraram e agravaram o 
escoamento das águas pluviais, potenciando ou agravando os efeitos das enxurradas. 
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II - Tendo os lesados, na pendência da ação, procedido à reconstituição da situação através da 
realização de obras que normalizaram o escoamento das águas pluviais, sem que tenham, 
entretanto, promovido a alteração do pedido que formularam de condenação da ré na prestação 
de facto para o de condenação da ré no pagamento dos custos que importou a reconstituição 
natural da situação, é vedado ao tribunal condenar no pagamento de uma indemnização em 
dinheiro, uma vez que tal representaria uma alteração do objeto do processo que é impedida 
pelo n.º 1 do art. 609.º do CPC. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 660/07.1TCGMR.G1.S1 - 2.ª Secção 
 Abrantes Geraldes (Relator) 
 Tomé Gomes 
 Maria da Graça Trigo 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Rejeição de recurso 
 Decisão interlocutória 
 Oposição de acórdãos 
 Questão fundamental de direito 
 Falta de testemunhas 
 Inquirição de testemunhas 
 Reclamação para a conferência 
 
 25-03-2021 
 Revista n.º 131/16.5T8MAI-B.P1.S1 - 2.ª Secção 
 Abrantes Geraldes (Relator) 
 Tomé Gomes 
 Maria da Graça Trigo 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Impugnação da matéria de facto 
 Ónus de alegação 
 Ónus de impugnação especificada 
 Convite ao aperfeiçoamento 
 Inadmissibilidade 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Dupla conforme 
 Violação de lei 
 Objeto do recurso 
 Recurso de apelação 
 Rejeição de recurso 
 Conclusões 
 
I - Não obstante ocorrer dupla conforme (o tribunal da Relação confirmou o sentenciado em 1.ª 

instância), a revista para o STJ é admissível, uma vez que sobre a concreta questão do 
incumprimento pelos apelantes do ónus específico fixado no art. 640.º, n.º 1, do NCPC (2013), 
só existe a decisão da Relação, não se perfilando, portanto, quanto a esse ponto a dupla 
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conformidade, que pressupõe duas apreciações sucessivas da mesma questão de direito em que 
a última é confirmatória da primeira. 

II - Porém, naquelas circunstâncias, o objecto da revista circunscreve-se à apreciação da legalidade 
da rejeição da impugnação da decisão de facto. 

III - Omitindo o recorrente o cumprimento do ónus processual fixado nas als. a) e c) do n.º 1 do art. 
640.º do CPC, impõe-se a imediata rejeição da impugnação da matéria de facto, não sendo 
legalmente admissível a prolação de despacho de convite ao aperfeiçoamento das conclusões. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 756/14.3TBPTM.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Bernardo Domingos (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Impugnação da matéria de facto 
 Ónus de alegação 
 Ónus de impugnação especificada 
 Convite ao aperfeiçoamento 
 Inadmissibilidade 
 Violação de lei 
 Recurso de apelação 
 Rejeição de recurso 
 Rejeição parcial 
 Conclusões 
 
Omitindo o recorrente o cumprimento do ónus processual fixado na al. c) do n.º 1 do art. 640.º do 

CPC, impõe-se a imediata rejeição da impugnação da matéria de facto, não sendo legalmente 
admissível a prolação de despacho de convite ao aperfeiçoamento das conclusões. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 1595/15.0T8CSC.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Bernardo Domingos (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Enriquecimento sem causa 
 Subsidiariedade 
 Prestação de contas 
 Ónus de alegação 
 Ónus da prova 
 Matéria de direito 
 Facto constitutivo 
 Facto impeditivo 
 Facto extintivo 
 Facto modificativo 
 
I - O princípio do ónus da prova e as regras da sua distribuição não interferem na actividade de 

apreciação crítica da prova nem correspondem a critério de decisão de facto; antes 
correspondem a questão e a critério de decisão de direito, inerente ou inseparável da previsão 
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ou dos elementos integrantes da norma jurídica a aplicar para a resolução da lide, e em função 
da pretensão e da posição das partes na relação material dela objecto. 

II - No âmbito de uma acção de condenação ou de uma acção constitutiva incumbe ao autor a 
alegação e a prova do facto constitutivo da situação jurídica alegada; só perante esta prova se 
devolve à outra parte a prova do facto impeditivo, modificativo ou extintivo daquela. Se o 
autor não prova o facto constitutivo, a acção é julgada improcedente segundo o princípio 
actore non probante reus absolvitur, mesmo que o réu não prove qualquer facto impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito que invoca. 

III - O instituto do enriquecimento sem causa é absolutamente subsidiário, ou seja, o empobrecido 
só pode recorrer à acção de enriquecimento sem causa à custa de outrem, quando não tenha 
outro meio para cobrir os seus alegados prejuízos. 

IV - Invocando-se o instituto do enriquecimento sem causa é sobre os autores que recai o ónus de 
alegação e prova dos elementos constitutivos deste mesmo enriquecimento designadamente o 
alegado não pagamento, pelas demandadas, de contrapartida pecuniária para retribuição do 
gozo do imóvel. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 1437/16.9T8OER.L2.S1 - 2.ª Secção 
 Bernardo Domingos (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 
 Responsabilidade extracontratual 
 Direito à honra 
 Direito ao bom nome 
 Devassa da vida privada 
 Liberdade de expressão 
 Colisão de direitos 
 Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
 Ampliação do âmbito do recurso 
 Impugnação da matéria de facto 
 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
 Pedido subsidiário 
 Recurso subordinado 
 Rejeição de recurso 
 Revista excecional 
 Acórdão uniformizador de jurisprudência 
 Dupla conforme 
 Fundamentação essencialmente diferente 
 
I - Incidindo o recurso subordinado da ré sobre questão decidida no mesmo sentido, sem 

fundamentação essencialmente diferente, pelas duas instâncias, ele só podia ser admitido por 
via excepcional, não lhe aproveitando, nesta parte, a admissibilidade do recurso independente. 

II - Não decorrendo da decisão sobre a matéria de facto que a ré usou os meios de comunicação 
social para colocar na imprensa notícias que alegadamente causaram dano à honra do autor, 
não é possível equacionar a hipótese de responsabilidade civil por ofensa à honra. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 704/12.5TVLSB.L3.S1 - 2.ª Secção 
 Catarina Serra (Relatora) 
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 Rijo Ferreira 
 João Cura Mariano 
 
 Impugnação pauliana 
 Requisitos 
 Património do devedor 
 Penhora 
 Nexo de causalidade 
 Ónus da prova 
 Presunção 
 Presunções legais 
 
I. Na disciplina da impugnação pauliana, nos termos do art. 611.º do CC, a prova do montante das 

dívidas cabe ao credor ao passo que a prova da existência de bens penhoráveis de igual ou 
maior valor no património do devedor incumbe a este e ao terceiro interessado. 

II - Na ausência de prova da existência de bens penhoráveis de igual ou maior valor no património 
do devedor, deve dar-se por verificado o requisito da al. b) do art. 610.º do CC, ou seja, a 
impossibilidade de satisfação integral do crédito por via do acto impugnado. 

III - A circunstância de os bens em causa na impugnação pauliana estarem onerados com garantia 
real a favor de terceiros para pagamento de créditos de valor superior ao valor daqueles bens 
não releva para afastar ou excluir a verificação do requisito da al. b) do art. 610.º do CC. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 12916/15.5T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Catarina Serra (Relatora) 
 Rijo Ferreira 
 João Cura Mariano 
 
 Caso julgado formal 
 Extensão do caso julgado 
 Fundamentação de facto 
 Falta de fundamentação 
 Ofensa do caso julgado 
 Caso julgado material 
 Julgados de Paz 
 Recurso 
 Juízo cível 
 
I - O caso julgado formal, por respeitante à relação processual, apenas tem força vinculativa no 

próprio processo onde a decisão foi proferida (apenas dentro dele vinculando o respectivo 
julgador), sendo externamente destituído de qualquer efeito vinculativo. 

II - Uma sentença do juízo cível que, em recurso de decisão proferida pelo julgado de paz, anulou 
esta última com fundamento em “insuficiência na motivação da decisão da matéria de facto”, 
não faz caso julgado formal impeditivo de prolação de uma outra decisão naquele julgado a 
dar cumprimento ao aludido dever de fundamentação da decisão da matéria de facto. 

III - Não obstante a falta de consenso na doutrina acerca do âmbito objectivo do caso julgado no 
que tange aos fundamentos de facto da decisão, cremos haver consenso de que, por si só, os 
fundamentos de facto não formam caso julgado.  
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 25-03-2021 
 Revista n.º 17335/18.9T8PRT.P1.S1 - 2.ª Secção 
 Fernando Baptista (Relator) 
 Abrantes Geraldes 
 Tomé Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Inadmissibilidade 
 Valor da causa 
 Decisão contra jurisprudência fixada 
 Processo equitativo 
 Direito de defesa 
 Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
 Rejeição de recurso 
 Reclamação para a conferência 
 
A norma constante do art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC, interpretada no sentido de que apenas é 

admissível, excecionalmente, interpor recurso para o STJ, nas situações de contradição entre 
decisões dos tribunais superiores, quando o obstáculo à interposição de recurso não seja o 
valor da ação ser inferior à alçada do tribunal recorrido ou a sucumbência ser inferior à metade 
da alçada, não viola o princípio do processo equitativo consagrado no art. 6.º da CEDH. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 3050/05.7TJLSB.L1.S1 - 2.ª Secção 
 João Cura Mariano (Relator) 
 Fernando Baptista 
 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Ação executiva 
 Penhora 
 Ato de disposição 
 Inoponibilidade do negócio 
 Confissão do pedido 
 Sentença homologatória 
 Ação de reivindicação 
 Simulação 
 Venda judicial 
 Direito de propriedade 
 Oponibilidade 
 Nulidade 
 Negócio jurídico 
 Declaração de insolvência 
 Massa insolvente 
 
I - Os atos jurídicos de disposição dos direitos penhorados no processo executivo, cuja 

inoponibilidade é imposta pelo art. 819.º do CC, são os atos voluntários do executado, não 
afetando os atos que se lhe imponham sem o contributo da sua vontade, como seja a prolação 
de sentenças judiciais constitutivas que excluam esses bens do seu património. 
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II - A confissão do pedido pelo demandado, nos termos do art. 283.º, n.º 1, do CPC, traduzindo-se 
numa aceitação das pretensões judicialmente deduzidas pelo demandante, em processo 
judicial, resulta num negócio jurídico, integrado por declarações de vontade confluentes, 
pondo termo a uma situação litigiosa, no exercício de um poder de disposição sobre direitos e 
obrigações das quais as partes são sujeitos. 

III - A respetiva decisão homologatória não aprecia o mérito da causa de pedir que fundamentava o 
pedido deduzido pelo demandante, limitando-se a verificar a legitimidade do confessante e a 
disponibilidade da relação jurídica em causa, condenando apenas o demandado a satisfazer a 
pretensão do demandante, por este a ter aceite, confessando o pedido. 

IV - Por esta razão, a homologação de uma confissão não é uma sentença que, heterotutelarmente, 
defina o conteúdo e o destino das relações jurídicas entre as partes, impondo-se à sua vontade, 
mas são elas que livremente o decidem, através de um negócio jurídico de direito substantivo 
que o tribunal valida, condenando e absolvendo segundo a vontade das partes. 

V - Daí que, deixando um bem penhorado de integrar o património do executado, em resultado da 
confissão de um pedido de reconhecimento da nulidade de um negócio simulado, deve 
considerar-se que essa alteração na titularidade do direito de propriedade sobre esse bem 
ocorreu como resultado da vontade das partes e não como imposição de uma sentença 
constitutiva proferida pelo tribunal, pelo que é inoponível à sua penhora, nos termos do art. 
819.º do CC. 

VI - A inoponibilidade de um ato de disposição de um bem penhorado, praticado após o registo da 
penhora, também vale para o efeito da declaração de. insolvência sobre as diligências 
executivas em curso que incidam sobre bens da massa insolvente previsto no art. 88.º do 
CIRE. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 574/18.0T8PTS.L1.S1 - 2.ª Secção 
 João Cura Mariano (Relator) 
 Fernando Baptista 
 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Recurso de revista 
 Fundamentos 
 Extemporaneidade 
 Interposição de recurso 
 Reclamação 
 Despacho sobre a admissão de recurso 
 Inadmissibilidade 
 Recurso de apelação 
 Rejeição do recurso 
 Despacho do relator 
 
Não pode apreciar-se um novo fundamento de admissibilidade da revista, suscitado em sede de 

reclamação do despacho de não admissão do recurso proferido pelo juiz relator da Relação, 
distinto daquele que foi formulado no requerimento de interposição de recurso. 

 
 25-03-2021 
 Reclamação n.º 120/10.3TBMNC-C.G1-A.S1 - 2.ª Secção 
 Maria da Graça Trigo (Relatora) 
 Rosa Tching 
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 Catarina Serra 
 
 Reclamação de créditos 
 Título executivo 
 Requisitos 
 Falta de título 
 Contrato de abertura de crédito 
 Conta corrente 
 Documento particular 
 Forma escrita 
 Operação bancária 
 Pressupostos processuais 
 Conhecimento oficioso 
 Conhecimento prejudicado 
 
I - No âmbito da acção de verificação e graduação de créditos, o título executivo é um pressuposto 

de carácter formal (art. 788.º, n.º 2, do CPC), cuja falta ou insuficiência determina a 
improcedência da reclamação de créditos. 

II - Assim, não merece censura o acórdão recorrido, ao não apreciar a impugnação da matéria de 
facto por a considerar prejudicada pela falta de título executivo, uma vez que a questão prévia 
apreciada respeita a um pressuposto processual formal da acção em causa, de conhecimento 
oficioso (arts. 789.º, n.º 2, e 726.º, n.º 2, al. a), do CPC). 

III - O título executivo apresentado corresponde a um documento particular de formação composta 
em dois momentos distintos: por um lado, a celebração do contrato de abertura de crédito, por 
documento particular; e, por outro lado, a efectiva movimentação das quantias 
disponibilizadas pelo credor. Deste modo, para que se mostre perfeito enquanto título 
executivo, para além do contrato, o título teria de integrar também os extractos de conta e os 
documentos de suporte ou saque. 

IV - O contrato de abertura de crédito em conta corrente dos autos prevê expressamente a forma do 
pedido de utilização do crédito: mediante ordens de transferência ou de pagamento dadas sob a 
forma escrita à instituição bancária, as quais têm de ser subscritas pela parte devedora ou por 
quem a represente; daqui resulta que seriam estes os documentos de suporte a juntar para que 
o documento particular em causa formasse um título executivo perfeito, o que no caso não se 
verificou. 

V - Assim, considera-se não merecer censura o juízo do acórdão recorrido, de acordo com o qual, 
no caso dos autos, se verifica falta de título executivo, uma vez que, pelos motivos enunciados 
em III e IV, o mesmo não está completo. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 6258/18.9T8GMR-A.G1.S1 - 2.ª Secção 
 Maria da Graça Trigo (Relatora) 
 Rosa Tching 
 Catarina Serra 
 
 Arrendamento para habitação 
 Validade 
 Forma escrita 
 Aplicação da lei no tempo 
 Transmissão da posição do arrendatário 
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 Erro de julgamento 
 Violação de lei 
 Ónus da prova 
 Documento particular 
 Força probatória 
 
I - Ainda que não tenha sido impugnado, um documento particular emitido por terceiro não faz 

prova plena dos factos aí constantes; pois se, nos termos do n.º 1 do art. 376.º do CC, a autoria 
do documento se encontra reconhecida, quanto ao conteúdo do mesmo, não estão reunidos os 
requisitos previstos no n.º 2 do mesmo preceito, conjugado com o art. 358.º, n.º 2, do CC, de 
que depende a prova de factos contrários aos interesses da contraparte. 

II - Aprovou a AR, na pendência da presente acção, a Lei n.º 13/2019, de 12-08, na qual, entre 
outras inovações, introduziu no CC a norma do n.º 2 do art. 1069.º que permite que a prova do 
contrato de arrendamento seja feita mediante qualquer meio de prova admitido em direito. 

III - Atendendo à finalidade expressamente enunciada pelo legislador de, com o novo regime legal, 
se alcançar uma maior protecção dos interesses dos arrendatários, temos como certo que a 
determinação de aplicação desse novo regime aos arrendamentos existentes à data da sua 
entrada em vigor (art. 14.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2019) abrange os casos apreciados em acções 
pendentes, como a presente, desde que verificados os respectivos requisitos. 

IV - Exige o n.º 2 do art. 1069.º do CC que a falta de redução a escrito do contrato de arrendamento 
não seja imputável ao arrendatário e ainda que se demonstre a utilização do locado pelo 
arrendatário sem oposição do senhorio, assim como o pagamento mensal da respectiva renda 
por um período de seis meses. 

V - No que se refere a estes dois últimos requisitos, da factualidade dada como provada resulta que 
a ré e, antes dela o seu marido, utilizam a fracção autónoma em causa há mais de quatro 
décadas, sem oposição dos sucessivos proprietários, pagando mensalmente a respectiva renda. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 11189/18.2T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Maria da Graça Trigo (Relatora) 
 Rosa Tching 
 Catarina Serra 
 
 Ofensa do caso julgado 
 Autoridade do caso julgado 
 Pressupostos 
 Recurso de revista 
 Admissibilidade 
 Arguição de nulidades 
 Nulidade de acórdão 
 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
 
I - A questão da alegada ofensa do efeito do caso julgado formado por anteriores decisões judiciais 

integra uma das hipóteses em que, nos termos do art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, e 
independentemente da ocorrência de dupla conforme entre as decisões das instâncias (cfr. art. 
671.º, n.º 3, 1.ª parte, do CPC), o recurso é sempre admissível, circunscrito, porém, à 
apreciação de tal questão e, conexamente, à apreciação das invocadas nulidades do acórdão 
recorrido. 
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II - Não se identifica no acórdão recorrido qualquer contradição lógica entre a fundamentação e a 
decisão, pelo que não se verifica a invocada nulidade do mesmo acórdão ao abrigo do art. 
615.º, n.º 1, al. c), do CPC. 

III - No que concerne à violação do efeito do caso julgado na sua vertente negativa (excepção do 
caso julgado), a resposta negativa afigura-se evidente, uma vez que, não sendo as partes nas 
acções anteriores idênticas às dos presentes autos, não se verifica a tríplice identidade exigida 
pelo art. 581.º do CPC. 

IV - Com efeito, mesmo considerando que, para aferir da identidade de sujeitos, essencial é que as 
partes assumam a mesma posição ou qualidade jurídica na titularidade dos direitos e 
obrigações contemplados pelo julgado (cfr. art. 581.º, n.º 2, do CPC), a verdade é que, no caso 
dos autos, tal identidade não se verifica, posto que, numa das identificadas acções, essa 
identidade ocorre apenas em relação à aqui autora e, na outra acção, ocorre apenas em relação 
à aqui ré. 

V - No que se refere à eficácia do caso julgado na sua vertente positiva (autoridade do caso 
julgado), importa ter presente que a jurisprudência do STJ vem admitindo - em linha com a 
doutrina tradicional - que a autoridade do caso julgado dispensa a verificação da tríplice 
identidade requerida para a procedência da exceção dilatória, sem dispensar, porém, a 
identidade subjectiva; significando que tal dispensa se reporta apenas à identidade objectiva, a 
qual é substituída pela exigência de que exista uma relação de prejudicialidade entre o objecto 
da segunda acção e o objecto da primeira.  

VI - Não sendo as partes nas acções anteriores as mesmas dos presentes autos, e não se 
encontrando a recorrente abrangida por qualquer norma legal que lhe permita beneficiar do 
caso julgado formado nessas acções, forçoso é concluir que também não se mostram 
preenchidos os pressupostos de que dependeria a ofensa do efeito de autoridade do caso 
julgado.  

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 12191/18.0T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 
 Maria da Graça Trigo (Relatora) 
 Rosa Tching 
 Catarina Serra 
 
 Execução para prestação de facto 
 Indemnização 
 Conversão 
 Execução para pagamento de quantia certa 
 Caso julgado rebus sic stantibus 
 Autoridade do caso julgado 
 Ofensa do caso julgado 
 Admissibilidade de recurso 
 Recurso de revista 
 Objeto do recurso 
 
I - O critério de admissibilidade do recurso com fundamento em ofensa do caso julgado (art. 629.º, 

n.º 2, al. a), do CPC) é a verosimilhança. 
II - O objecto desse recurso é restrito ao fundamento específico do mesmo. 
III - A execução para prestação de facto positivo fungível resolve-se, não havendo imediato 

cumprimento, à escolha do exequente, pela realização coactiva da prestação ou pela 
indemnização pelo dano sofrido com a não realização da prestação. 
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IV - No primeiro caso o objecto da execução continua a ser a realização da prestação, agora pela 
actividade de outrem ou do próprio exequente, com os respectivos custos a serem suportados 
pelo património do executado, não se vislumbrando obstáculo a que o executado venha, na 
pendência da execução, a cumprir “motu próprio” a prestação.  

V - Só no segundo caso o objecto da execução deixa de ser a realização da prestação de facto para 
passar a ser a cobrança da indemnização pelo dano sofrido pela não realização da prestação.  

VI - A decisão que determina o prosseguimento da execução para cobrança do quantitativo 
provisionalmente necessário para custear a realização coactiva da prestação não tem nem a 
intenção nem a virtualidade de regular definitivamente a situação litigiosa, estando antes 
subordinada à cláusula “rebus sic stantibus” e, consequentemente, não é susceptível de ser 
violada se as ocorrências supervenientes determinarem a sua alteração ou revogação; 
designadamente, como foi o caso, por se ter por entretanto realizada a prestação pelo devedor. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 3269/11.1TBPTM.E2.S1 - 2.ª Secção 
 Rijo Ferreira (Relator) 
 João Cura Mariano 
 Fernando Baptista 
 
 Dupla conforme 
 Nulidade de acórdão 
 Recurso de revista 
 Inadmissibilidade 
 Reclamação 
 Despacho sobre a admissão de recurso 
 
I - A “dupla conforme” pressupõe a admissibilidade da revista nos termos gerais. 
II - O acórdão da Relação que apreciou a arguição de nulidade de anterior acórdão que apreciou 

recurso de apelação é definitivo. 
 
 25-03-2021 
 Reclamação n.º 2344/18.6T8LRA.C1-A.S1 - 2.ª Secção 
 Rijo Ferreira (Relator) 
 João Cura Mariano 
 Fernando Baptista 
 
 Autoridade do caso julgado 
 Extensão do caso julgado 
 Caso julgado material 
 Pressupostos 
 Questão prejudicial 
 Carácter sinalagmático 
 Cessão de exploração 
 Contrato-promessa de compra e venda 
 
I - Os fundamentos da decisão só adquirem o valor de caso julgado quando dizem respeito a 

relações sinalagmáticas ou quando criam uma relação de prejudicialidade entre a decisão 
transitada em julgado e o objeto da ação posterior, ou seja, quando o fundamento da decisão 
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transitada condiciona a apreciação do objeto de uma ação posterior, por ser tida como situação 
localizada dentro do objeto da primeira ação, sendo seu pressuposto lógico indispensável. 

II - Assim, para aferir da sua repercussão sobre o objeto da ação dela dependente, toma-se 
necessário, ante o disposto no art. 621.º do CPC quanto ao alcance do caso julgado e 
consabido que o caso julgado só previne decisões concretamente incompatíveis, definir e 
objetivar, de forma precisa e suficiente, os fundamentos de facto e de direito em que assentam 
a dita decisão prejudicial. 

III - Estando-se perante três ações conexas dado o facto de as pretensões formuladas em cada uma 
delas se fundarem em causas de pedir diferentes mas alicerçadas na mesma “cadeia 
contratual”, integrada por três contratos sucessivos e interligados, o caso julgado formado por 
cada uma das decisões proferidas nas duas ações anteriores sobre as prestações de cada um 
dos contratos, autonomamente considerados, não impede o julgamento, na ação posterior, de 
questões que, naquelas ações, nunca ascenderam à categoria de factos essenciais à causa de 
pedir e que foram apreciadas apenas nos fundamentos e como questões meramente 
secundárias e instrumentais, impondo-se, antes, que tais questões sejam apreciadas e julgadas 
como objeto principal do thema decidendum, com todas as garantias postuladas pelos 
princípios do dispositivo e do contraditório. 

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 453/14.0TBVRS-AL1.S1 - 2.ª Secção 
 Rosa Tching (Relatora) 
 Catarina Serra 
 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Direito de preferência 
 Arrendatário 
 Prédio urbano 
 Propriedade horizontal 
 Aplicação da lei no tempo 
 Arrendamento para comércio ou indústria 
 Coisa imóvel 
 Descrição predial 
 Constitucionalidade 
 Princípio da igualdade 
 Princípio da confiança 
 
I - A nossa lei civil não atende ao tipo de descrição predial para qualificar uma coisa imóvel como 

sendo um prédio urbano, pelo que, para tanto, há que recorrer ao conceito de coisa definido 
pelos arts. 202.º e 203.º do CC, que pressupõe a existência de autonomia jurídica. 

II - A lei reguladora do direito de preferência do arrendatário é a vigente na data em que se 
concretizou o ato de alineação, pois é a prática do negócio translativo da propriedade, sem que 
o senhorio lhe tenha oferecido a preferência, que transforma a faculdade de preferir em direito 
potestativo. 

III - O art. 1091.º, n.º 1, al. a), do CC, na redação dada pela Lei n.º 6/2006, de 27-02, deve ser 
interpretado no sentido de só atribuir ao arrendatário urbano o direito de preferência na venda 
ou dação em cumprimento de prédio ou fração autónoma dele, quando o arrendamento incida 
sobre a totalidade deste prédio ou fração autónoma dele, não contemplando os casos em que o 
arrendamento se confina a uma parte de prédio indiviso ou não constituído em propriedade 
horizontal. 
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IV - Esta interpretação, referenciada como teoria do local, encontra fundamento no interesse em 
fazer coincidir o objeto da preferência com o objeto do arrendamento, não sacrificando a 
autonomia negocial do proprietário para além do que a proteção que se pretendeu conceder ao 
arrendatário justifica. 

V - Tal interpretação não viola o princípio da igualdade, consagrado no art. 13.º, n.º 1, da CRP, na 
medida em que não pode afirmar-se igual a situação do arrendatário de uma parte de um 
imóvel com autonomia jurídica e a do arrendatário de uma parte de um imóvel não 
autonomizada.  

VI - E também não viola o princípio da segurança jurídica, ínsito no princípio do estado de direito 
democrático consagrado no art. 20.º da CRP; porquanto inexistem expectativas dignas de 
tutela num quadro em que se confrontam diferentes interpretações de uma norma pelos 
tribunais.  

 
 25-03-2021 
 Revista n.º 10307/16.0T8PRT.P2.S1 - 2.ª Secção 
 Rosa Tching (Relatora) 
 Catarina Serra 
 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Condenação em custas 
 Remanescente da taxa de justiça 
 Especial complexidade 
 Princípio da proporcionalidade 
 Princípio da igualdade 
 Interpretação da lei 
 Reforma de acórdão 
 
A norma constante do n.º 7 do art. 6.º do RCP deve ser interpretada no sentido de que ao juiz é 

lícito dispensar o pagamento, quer da totalidade, quer de uma fração ou percentagem do 
remanescente da taxa de justiça devida a final, pelo facto de o valor da causa e/ou do recurso 
exceder o patamar de € 275 000,00 consoante o resultado da ponderação das especificidades 
da situação concreta (utilidade económica da causa, complexidade da tramitação processual, 
comportamento processual das partes e complexidade substancial das questões a decidir), à luz 
dos princípios da proporcionalidade e da igualdade.  

 
 25-03-2021 
 Incidente n.º 13125/16.1T8LSB.L2-A.S1 - 2.ª Secção 
 Rosa Tching (Relatora) 
 Catarina Serra 
 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 
 Ação de regresso 
 Condução de veículo sob a influência de estupefacientes 
 Alcoolemia 
 Nexo de causalidade 
 Caso julgado 
 Extensão do caso julgado 
 Limites do caso julgado 
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 Caso julgado material 
 Intervenção acessória 
 Autoridade do caso julgado 
 Acidente de viação 
 Ónus da prova 
 Seguradora 
 Direito de regresso 
 Indemnização 
 Seguro automóvel 
 Seguro de responsabilidade civil 
 Acórdão Uniformizador de Jurisprudência 
 Presunções legais 
 Princípio da proporcionalidade 
 Princípio da culpa 
 Princípio da adequação 
 Ilicitude 
 Culpa 
 
I - Do disposto no art. 27.º, n.º 1, al. c), do DL n.º 291/2007, de 21-08, decorre uma presunção iuris 

tantum do nexo de causalidade entre o estado de alcoolemia ou a evidência de consumo de 
substância psicotrópica e o ato de condução causador do acidente, incumbindo ao condutor 
segurado, quando demandado em ação de regresso, o ónus da sua ilisão, ainda que não se 
mostre exigível que a influência da alcoolemia ou do consumo de substância psicotrópica seja 
a causa exclusiva da conduta causadora do acidente, devendo essa influência ser ponderada, 
para tais efeitos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 

II - Quanto à questão de saber se o facto relativo à condução sob a influência do álcool ou de 
substâncias psicotrópicas constitui objeto da ação principal ou apenas da ação de regresso, nos 
termos e para os efeitos do n.º 2 do art. 321.º do CPC, a solução não pode ser dada de forma 
taxativa nem abstrata, mas em função do objeto concreto da dita ação principal. 

III - Assim, se o objeto da ação principal tiver por fundamento a condução sob a influência do 
álcool ou de substâncias psicotrópicas, imputável ao condutor segurado, como infração causal 
do acidente, esta infração deverá ser, necessariamente, considerada como parte integrante 
daquele objeto, como pressuposto que é do próprio direito de indemnização ali peticionado, 
incumbindo ao autor lesado a sua prova e bastando à seguradora ré, auxiliada pelo 
interveniente acessória, produzir contraprova tendente a tomar esse facto duvidoso nos termos 
do art. 346.º do CC. 

IV - Nesse caso, a decisão que julgue procedente a dita ação principal com fundamento na prova de 
tal facto constituirá caso julgado material quanto ao interveniente acessório, de acordo com o 
disposto no artigo 323.º, n.º 4, do CPC, sem prejuízo de assistir a este interveniente a 
faculdade de o desqualificar ou restringir na ulterior ação de regresso mediante alegação e 
prova de qualquer das hipóteses previstas nas als. a) e b) do art. 332.º do mesmo código. 

V - Já no caso em que a infração da proibição estatuída no art. 81.º, n.º 1, do CE não venha 
suscitada como objeto da pretensão deduzida pelo autor lesado, mas em que apenas tenha sido 
invocada pela ré seguradora em ordem a justificar a viabilidade a ação de regresso para efeitos 
da admissão do chamamento do condutor segurado, nos termos do art. 322.º, n.º 2, parte final, 
do CPC, não se poderá considerar essa questão integrada no objeto da ação principal, estando, 
nessa medida, excluída da discussão do litígio nos termos do art. 321.º, n.º 2, do citado 
diploma De resto, nem faria sentido que ela fosse discutida nessa ação principal no quadro de 
uma repartição do ónus probatório completamente alheio ao autor lesado, para mais quando ao 
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interveniente acessório, como parte subordinada da ré seguradora, não seria sequer viável 
exercer o contraditório em face desta. 

VI - Na aferição do alcance da autoridade do caso julgado constituído sobre a decisão proferida na 
ação principal, para efeitos de determinar a sua repercussão em ulterior ação de regresso, há 
que ter em linha de conta a definição dos respetivos limites objetivos, nomeadamente quanto 
aos seus fundamentos, segundo o ditame do art. 621.º do CPC. 

VII - Uma tal definição requer que se mostrem suficientemente identificados ou objetivados os 
fundamentos de facto e de direito em que assentou a decisão prejudicial, pois só assim se 
poderá aferir a sua repercussão sobre o objeto da ação de regresso dela dependente. 

VIII - Na ação de regresso instaurada pela seguradora contra o condutor segurado, fundada em 
condução sob influência de substâncias psicotrópicas, nos termos definidos na al. c), última 
parte, do n.º 1 do art. 27.º do DL n.º 291/2007, de 21-08, incumbe à autora alegar e provar que 
o réu, na qualidade de condutor segurado causador do acidente, acusou consumo de 
estupefacientes ou outras drogas ou produtos tóxicos. 

IX - Para tal importa ter presente que, nos termos do atual n.º 5 do art. 81.º do CE, se considera sob 
influência de substâncias psicotrópicas o condutor que, após exame realizado nos termos do 
mesmo código e de legislação complementar, seja como tal considerado em relatório médico 
ou pericial.  

X - Assim, diferentemente do que sucede nos casos de alcoolemia em que se encontram legalmente 
estabelecidos quantitativos em função dos quais se considera verificada a condução sob a 
influência do álcool (art. 81.º, n.º 2, do CE), no caso de substâncias psicotrópicas a sua 
influência deverá ser determinada especificamente mediante relatório médico ou pericial, nos 
termos preconizados no n.º 5 do art. 81.º do CE e estabelecidos em legislação complementar, 
nomeadamente nos arts. 13.º, n.os 1 e 3, do Regulamento de Fiscalização da Condução sob 
Influência do Álcool ou de Substâncias Psicotrópicas, aprovado pela Lei n.º 18/2007, de 17-
05, e conforme os procedimentos prescritos na Portaria n.º 902-A/2007, de 13-08. 

XI - Quando a decisão condenatória proferida na ação principal não contenha um juízo de 
imputação concretamente determinável do nexo de causalidade entre a evidência do consumo 
de substância psicotrópica e o ato de condução do segurado que originou o acidente, não 
permitindo saber em que termos se deve ter por verificado, objetivamente, aquele nexo de 
causalidade, não se afigura lícito concluir que o ali decidido, sobre esse segmento, possa valer 
com autoridade de caso julgado como decisão indiscutível em relação ao objeto da ulterior 
ação de regresso. 
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