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Abril 
 

 Alteração anormal das circunstâncias 

 Requisitos 

 Mora do credor 

 Recusa 

 Prestação 

 Indemnização 

 Nexo de causalidade 

 Teoria da causalidade adequada 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - O exercício do direito potestativo de resolver ou de modificar equitativamente um contrato, 

ao abrigo do regime previsto no art. 437.º do CC, depende da verificação dos seguintes 

requisitos: (i) uma drástica alteração das circunstâncias que constituem a base bilateral do 

negócio (que levou os contraentes, comummente, a contratar nos termos em que o 

fizeram); (ii) que configure um obstáculo anómalo (grave e extraordinário) ao normal 

desenvolvimento do quadro contratual previsto; (iii) que afecte supervenientemente o 

equilíbrio patrimonial e a funcionalidade própria do negócio, de modo que a exigência da 

prestação por um contraente comporte uma desproporção inadmissível entre a vantagem 

própria e o sacrifício, ou seja, uma prestação excessivamente onerosa para um contraente 

face à da contraparte. 

II - O credor que não aceita a prestação que lhe é oferecida incorre em mora, nos termos do art. 

813.º do CC, se não provar circunstâncias que configurem um motivo justificado para essa 

recusa. 

III - Conforme a norma do art. 563.º do CC, para que um facto seja causa de um dano, é 

necessário que, no plano naturalístico, ele seja uma condição sem a qual o dano não se teria 

verificado e, além disso, que, no plano geral e abstracto, ele seja causa adequada desse 

mesmo dano. 
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 Revista n.º 5760/18.0T8STB.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Fátima Gomes 

 

 Subcontratação 

 Cessão de posição contratual 

 Declaração tácita 

 Revogação do negócio jurídico 

 Abuso do direito 

 Equilíbrio das prestações 

 Contrato de prestação de serviços 

 Contrato de empreitada 

 Contrato atípico 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
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I - Nos termos do art. 682.º, n.
os

 2 e 3, do CPC, a decisão proferida pelo tribunal recorrido 

quanto à matéria de facto não pode ser alterada pelo STJ, salvo o caso excepcional do n.º 3 

do art. 674.º. 

II - O contrato celebrado entre duas partes para a realização de trabalhos de levantamento 

topográfico é um contrato de prestação de serviços atípico, regulado pelo regime do 

contrato de mandato. 

III - A ré celebra um subcontrato da mesma natureza se ajusta com outra sociedade a realização 

dos mesmos trabalhos que lhe foram adjudicados pela autora. 

IV - Se, ulteriormente, mediante solicitação da ré, a autora se compromete a pagar directamente 

à sociedade subcontratada os serviços que esta vem prestando, verifica-se (recorrendo ao 

critério do art. 236.º do CC) uma cessão tácita da posição contratual da ré para a autora, 

que conta com o consentimento tácito da sociedade cedida, manifestado através das 

facturas que passou a remeter à autora e do recebimento dos respectivos pagamentos. 

V - Com essa cessão e com a contratação directa da sociedade terceira por parte da autora 

opera-se, por sua vez, uma revogação tácita do primeiro contrato entre a autora e a ré, nos 

termos conjugados dos arts. 1171.º e 1156.º do CC, que implica a improcedência da 

pretensão de indemnização da autora. 

VI - Aliás, ainda que se entendesse que não tinha havido qualquer cessão da posição contratual 

da ré nem qualquer revogação tácita do primeiro contrato, sempre se deveria considerar que 

a autora teria agido com abuso de direito, na modalidade de desequilíbrio de posições 

jurídicas, por desproporção manifesta entre o benefício que auferiria e o sacrifício por ela 

imposto à ré, uma vez que, tendo pago a esta apenas duas prestações em Março de 2010, no 

valor de € 11 149,00 pelos serviços por ela subcontratados, se apresentou, posteriormente, 

a reclamar dela indemnização de € 25 000,00 por danos relacionados com os defeitos do 

serviço que foi também prestado, depois de Março de 2010 e até 2012, pela sociedade 

cedida, e pelo qual a ré nada cobrou à autora. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 1158/14.7TVLSB.L2.S1 - 1.ª Secção  

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Concausalidade 

 Concorrência de culpas 

 Cálculo da indemnização 

 Danos não patrimoniais 

 Equidade 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Deve ser fixada em 20% e 70% a contribuição da autora e do réu, respectivamente, para os 

danos sofridos por aquela quando as circunstâncias do acidente foram as seguintes 

(principais): i) no local onde ocorreu o embate, a faixa de rodagem é larga e estava dividida 

por duas hemifaixas de trânsito, separadas por uma linha longitudinal descontínua, 
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reservadas ao mesmo sentido de marcha, descrevendo uma curva aberta à esquerda 

avistável, a pelo menos 100 metros de distância; ii) poucos minutos antes do embate, o 

veículo JM despistara-se, ficando imobilizado na hemifaixa esquerda, em posição 

enviesada, atento o sentido de marcha que ambas as viaturas seguiam, junto ao separador 

central, com a parte da frente virada para o referido separador e a parte traseira para a faixa 

de rodagem; iii) quer a viatura imobilizada, quer o sinal de imobilização colocado no local, 

eram visíveis para os condutores que circulavam no mesmo sentido de marcha e que 

passaram pelo local do embate, a pelo menos 100 metros deste; iv) condutor do veículo EZ 

(R) circulava pela hemifaixa esquerda, sem atender à presença de outros veículos na via 

adiante do local em que circulava, efectuando uma manobra de ultrapassagem, seguindo a 

velocidade não concretamente apurada, mas não superior a 90 km/h; v) ao descrever a 

curva acima referida, não conseguiu imobilizar a viatura EZ, no espaço livre e visível à sua 

frente, passando sobre o sinal de pré-sinalização de perigo, esmagando-o, tendo, de 

seguida, embatido com a parte frontal do EZ na parte lateral esquerda da frente do JM; vi) 

no momento do embate, a autora encontrava-se apeada, com o colete retrorrefletor vestido, 

fora do veículo JM e junto à sua traseira, na hemifaixa de rodagem, contígua ao separador 

central e agarrada a este; vii) o piso estava molhado e chovia; viii) o réu estava a fazer um 

ultrapassagem e não imobilizou a seu veículo a tempo por distração. 

II - O quantum indemnizatório por danos não patrimoniais foi fixado com recurso à equidade, 

atendendo às circunstâncias do caso concreto, ponderação de situações 

jurisprudencialmente decididas com contornos que apresentam algum paralelismo, 

revelando atender aos padrões e valores habituais, pelo que não deve ser modificado pelo 

STJ, por não estar em causa um problema de legalidade estrita. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 1391/14.1TBVLG.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Regime de bens 

 Casamento 

 Modificação 

 Aplicação da lei no espaço 

 Lei aplicável 

 Aplicação de lei estrangeira 

 Regime de comunhão de adquiridos 

 Princípio da imutabilidade 

 Norma imperativa 

 Bens comuns do casal 

 Bens próprios 

 Ónus da prova 

 Revista excecional 

 

I - Para determinar o regime de bens do casamento de nubentes que não têm a mesma 

nacionalidade, por força do art. 53.º do CC é aplicável a lei da sua residência habitual 

comum à data do casamento e, se esta faltar também, a lei da primeira residência conjugal. 

II - Por força do regime do art. 54.º do CC, o regime de bens aplicável pode ser modificado, se a 

lei o permitir, nos termos do art. 52.º do CC. 
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III - Sendo aplicável à modificação do regime de bens o direito português, para serem válidas as 

alterações, terão de respeitar o que dispõe o art. 1715.º do CC, por força do princípio da 

imutabilidade do regime de bens. 

IV - Um bem adquirido na constância do casamento, submetido à lei estrangeira, e que por 

equiparação se entende ter sido sob um regime de comunhão de adquiridos, é um bem 

comum do casal, podendo fazer-se prova de que os fundos utilizados na aquisição eram 

próprios de um dos cônjuges, para o excluir da categoria de bens comuns. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 5236/17.2T8CBR.C1.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Danos não patrimoniais 

 Dano biológico 

 Danos futuros 

 Menor 

 Incapacidade permanente parcial 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Danos patrimoniais 

 Assistência de terceira pessoa 

 Dupla conforme parcial 

 Segmento decisório 

 Decisão mais favorável 

 Recurso de revista 

 

I - Tendo em consideração os elementos indicados no relatório sobre o sentido da decisão da 1.ª 

instância e do tribunal da Relação, existe dupla conformidade decisória inequívoca em 

relação às condenações da ré inseridas no dispositivo da sentença sob as als. b), c) e d). 

II - Não veio solicitada a admissão da revista a título excepcional relativamente a nenhum dos 

segmentos condenatórios autonomizados, pelo que não pode este tribunal ultrapassar o 

obstáculo da “dupla-conforme” – art. 671.º, n.º 1, do CPC – não se entrando no 

conhecimento do objecto dos recursos que se reportem a tais segmentos. 

III - No que respeita ao recurso do autor menor, ocorre a mesma dupla conformidade, quanto à 

indemnização pelo dano biológico, na medida em que a decisão do TRP veio a melhorar a 

sua situação, atribuindo-lhe um valor indemnizatório superior ao concedido em 1.ª 

instância, ainda que não coincidente com os valores peticionados. 

IV - Não ocorre o impedimento à admissibilidade da revista “dupla conforme” quanto ao 

recurso da ré, em todas as vertentes da condenação exceptuadas as alíneas referidas em I. 

V - A compensação dos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do 

direito (art. 496.º, n.º 1, do CC), não pode – por definição – ser feita através da fórmula da 

diferença consagrada no n.º 2 do art. 566.º do CC. Deve antes ser decidida pelo tribunal, 

segundo um juízo de equidade (art. 496.º, n.º 4, primeira parte, do CC), tendo em conta as 

circunstâncias previstas na parte final do art. 494.º do CC. 
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VI - A orientação do STJ é a seguinte: «A aplicação de puros juízos de equidade não traduz, em 

bom rigor, a resolução de uma “questão de direito”»; se é chamado a pronunciar-se sobre 

«o cálculo da indemnização» que «haja assentado decisivamente em juízos de equidade», 

não lhe «compete a determinação exacta do valor pecuniário a arbitrar (…), mas tão 

somente a verificação acerca dos limites e pressupostos dentro dos quais se situou o 

referido juízo equitativo, formulado pelas instâncias face à ponderação casuística da 

individualidade do caso concreto “sub iudicio”». 

VII - Não sendo a decisão recorrida um caso que se afaste dos padrões gerais da jurisprudência 

na fixação deste tipo de danos, impõe-se apenas dizer que a função do STJ consiste em 

apurar se tal decisão se encontra devidamente justificada, face às circunstâncias do caso, e 

aos critérios gerais usados em casos similares, tudo ponderado à luz do princípio da 

igualdade. 

VIII - A afectação da integridade físico-psíquica (em si mesma um dano evento, que, na senda 

do direito italiano, tem vindo a ser denominado “dano biológico”) pode ter como 

consequência danos de natureza patrimonial e danos de natureza não patrimonial. Na 

primeira categoria não se compreende apenas a perda de rendimentos pela incapacidade 

laboral para a profissão habitual, mas também as consequências da afectação, em maior ou 

menor grau, da capacidade para o exercício de outras actividades profissionais ou 

económicas, susceptíveis de ganhos materiais, mesmo quando o lesado é menor e ainda não 

exerce uma profissão. 

IX - São reparáveis como danos patrimoniais, as consequências danosas resultantes da 

incapacidade geral permanente (ou dano biológico), ainda que esta incapacidade não tenha 

tido repercussão directa no exercício da profissão habitual. 

X - A afectação da capacidade geral é aferida em função dos índices da Tabela de Avaliação de 

Incapacidades Permanentes em Direito Civil e, na medida em que a afectação em causa se 

traduza em danos patrimoniais futuros previsíveis, a indemnização deve ser fixada segundo 

juízos de equidade, dentro dos limites que o tribunal tiver como provados, conforme 

previsto no n.º 3 do art. 566.º do CC. 

XI - Tendo o autor, à data do acidente com 6 anos, ficado a padecer de um défice funcional 

permanente de integridade físico-psíquica de 50 pontos, com repercussão permanente nas 

actividades desportivas e de lazer de grau 7 de uma escala de 7 de gravidade crescente, não 

estando impossibilitado de vir a ter uma vida profissional normal, mas tendo sido provado 

que as sequelas de que ficou portador exigem esforços suplementares no exercício daquela 

actividade profissional futura (impossibilitado de exercer actividade profissional que exija 

andar, correr, saltar ou permanecer largos períodos em pé) a indemnização pelo dano 

biológico, com recurso à equidade, atenta a comparação com outras situações judicialmente 

decididas, não se afasta delas ao fixar o valor indemnizatório em € 300 000,00. 

XII - Na fixação do quantum indemnizatório por ajuda de terceiros, o tribunal socorreu-se dos 

critérios habituais: tempo estimado da necessidade de ajuda diária e em número de anos; 

valor horário da ajuda, mensal e acumulado em anos; valor do salário mínimo nacional ou 

aproximado; tempo médio de vida do lesado, distinguido em função do sexo. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 2908/18.8T8PNF.P1.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Transporte internacional de mercadorias por estrada – TIR 
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 Contrato de transporte 

 Convenção CMR 

 Perda das mercadorias 

 Ónus da prova 

 Presunção de culpa 

 Exclusão de responsabilidade 

 Revista excecional 

 

I - Ao contrato internacional de transporte de mercadorias por estrada é aplicável a Convenção 

Relativa ao Contrato Internacional de Mercadorias por Estrada – CMR – aprovada para 

adesão pelo Decreto-Lei n.º 46 235, de 18-03-1965, convenção essa alterada pelo Protocolo 

de Genebra de 05-07-1978, aprovado em Portugal para a sua adesão pelo Decreto n.º 28/88, 

de 06-09, sendo a regra em termos de responsabilidade a de que o transportador é 

responsável pela perda total ou parcial, ou pela avaria que se produzir entre o momento do 

carregamento da mercadoria e o da entrega. 

II - Uma vez que resulte demonstrada a perda ou danificação de mercadorias, que nunca poderia 

ficar ao encargo ou constituir um ónus probatório do transportador, por ser um facto 

constitutivo da sua responsabilidade, impenderá sobre o transportador a responsabilidade 

pelos danos advenientes, o qual apenas dela se poderá eximir se a demonstrada perda, 

avaria ou demora teve por causa uma falta do interessado, uma ordem deste que não 

resulte de falta do transportador, um vício próprio da mercadoria, ou circunstâncias que o 

transportador não podia evitar e a cujas consequências não podia obviar. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 21305/18.9T8PRT.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Ampliação da matéria de facto 

 Abuso do direito 

 Conhecimento oficioso 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Excesso de pronúncia 

 Erro de julgamento 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - A nulidade por excesso de pronúncia radica no conhecimento de questões que não podiam 

ser julgadas por não terem sido suscitadas pelas partes, nem serem de conhecimento 

oficioso, pelo que não padece desse vício o acórdão que conhece do objecto da apelação na 

sequência da anulação total de acórdão anterior para suprimento de outra nulidade nele 

cometida. 

II - Não padece de nulidade por omissão de pronúncia o acórdão que conhece do objecto da 

apelação e é fundado em argumentos aduzidos pelos recorrentes. 
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III - O regime das nulidades destina-se apenas a remover aspectos de ordem formal que 

inquinem a decisão, não sendo adequado para manifestar discordância e pugnar pela 

alteração do decidido. 

IV - Ao STJ é legítimo sindicar a decisão da matéria de facto nas circunstâncias referidas no art. 

674.º, n.º 3, do CPC, e apreciar criticamente a suficiência ou insuficiência da matéria de 

facto provada e não provada em conexão com a matéria de direito aplicável, nos termos do 

art. 682.º, n.º 3, do CPC. 

V - A necessidade de ampliação da matéria de facto determina a anulação do acórdão pelo STJ e 

a remessa à Relação para novo julgamento, nos termos dos arts. 682.º, n.º 3, e 683.º, ambos 

do CPC. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 3300/15.1T8ENT-A.E1.S2 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Doação 

 Incapacidade acidental 

 Requisitos 

 Anulabilidade 

 Ónus da prova 

 Factos conclusivos 

 Matéria de direito 

 Modificabilidade da decisão de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Saber se determinada factualidade integra um conceito de direito ou assume feição 

conclusiva ou valorativa constitui questão de direito, pelo que, não obstante o preceituado 

no art. 682.º, n.º 2, do CPC, cabe ao tribunal de revista ajuizar sobre tal adequação. 

II - Reveste natureza jurídico-conclusiva, cuja utilização não é neutra do ponto de vista 

valorativo da incapacidade da doadora, para efeitos de anulação da doação, a afirmação de 

que a doadora não se encontrava na plenitude das suas faculdades intelectuais, mentais e 

cognitivas que lhe permitissem entender o sentido da sua declaração negocial, devendo ser 

havida como não escrita. 

III - A anulação da declaração negocial por incapacidade acidental depende da verificação dos 

requisitos cumulativos previstos no art. 257.º do CC, reportados ao momento da celebração 

do acto impugnado. 

IV - Recai sobre os autores o ónus da prova dos pressupostos da anulação, por efeito da 

incapacidade acidental, nos termos do art. 342.º, n.º 1, do CC. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 2541/19.7T8STB.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Oposição de acórdãos 

 Rejeição de recurso 

 Custas de parte 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Para haver lugar a revista excecional, para além da dupla conforme é necessário verificarem-

se os requisitos da admissão da revista normal e a essa admissão obstar, apenas, a 

verificação da dupla conforme. 

II - A al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC tem aplicação aos casos em que não cabe recurso 

ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal (casos em que apesar de se verificar o 

critério do valor e da sucumbência, o recurso não é admissível), como sejam, entre outros, 

o recurso nas providências cautelares – art. 370.º, n.º 2, do CPC, processos de jurisdição 

voluntária – art. 988.º do CPC, da fixação do valor em processo de expropriação – art. 66.º, 

n.º 5, do CExp. 

III - O processo só irá à Formação quando o relator (no exame preliminar ao abrigo do art. 652.º 

do CPC) verificar que o recurso de revista é admissível e só a ocorrência da dupla 

conforme impede a admissão da revista normal (ou quando este entendimento for 

manifestado pelo coletivo, em conferência, requerida ao abrigo do n.º 3 do referido art. 

652.º). 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 23839/15.8T8LSB-A.L1.S1 - 1.ª Secção  

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Casa de morada de família 

 Pressupostos 

 Necessidade de casa para habitação 

 Interpretação da lei 

 União de facto 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Matéria de direito 

 

I - Na atribuição da casa de morada de família, os critérios essenciais a considerar são as 

necessidades de cada um dos ex-companheiros (e o interesse dos filhos quando menores, 

que no caso não há). 

II - Na mesma atribuição é avaliada a necessidade de cada um deles, deferindo-se àquele que 

mais precisar dela e só quando as suas necessidades forem sensivelmente iguais é que 

haverá lugar à convocação de outros fatores, tidos por secundários. 

III - Em situação de igualdade temos que é critério a ponderar, o facto de a recorrida/requerente 

ser proprietária – o que foi ponderado e tido em conta pelas instâncias. 

 

 06-04-2021 
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 Revista n.º 1/18.2T8ALM.L1.S1 - 1.ª Secção  

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Procedimentos cautelares 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Oposição de acórdãos 

 Requisitos 

 Questão fundamental de direito 

 Responsabilidade extracontratual 

 Interrupção da prescrição 

 Início da prescrição 

 Processo penal 

 Despacho de arquivamento do inquérito 

 Trânsito em julgado 

 Notificação entre advogados 

 Citação 

 Intervenção espontânea 

 Reconhecimento do direito 

 Rejeição de recurso 

 

I - Tem-se entendido que o apuramento da contradição jurisprudencial, para o efeito de ajuizar 

acerca dos pressupostos que permitem que o recurso de revista seja sempre admissível, ao 

abrigo da al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, obedecerá a critérios semelhantes aos 

utilizados para efeitos de admissibilidade da revista excecional (art. 672.º, n.º 2, al. c), do 

CPC) ou do recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência (art. 688.º, n.º 1, 

do CPC). 

II - Estes requisitos são os seguintes: 1) Que o acesso ao Supremo esteja vedado unicamente por 

motivos de ordem legal não ligados à alçada da Relação; 2) Identidade entre a questão de 

direito apreciada no acórdão recorrido e no acórdão fundamento, não bastando que neles se 

tenha abordado o mesmo instituto jurídico, exigindo-se que a subsunção jurídica feita em 

qualquer das decisões tenha operado sobre o mesmo núcleo factual; 3) Que exista uma 

efetiva contradição de acórdãos, isto é, uma oposição frontal e não apenas implícita entre as 

decisões dos acórdãos em contradição e que essa questão de direito se revista de natureza 

essencial na decisão, sendo irrelevante a divergência que incida sobre argumentos sem 

valor decisivo ou em torno de meros obiter dicta; 4) A divergência deve verificar-se num 

quadro normativo substancialmente idêntico. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 1431/20.5T8VFR.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 Arrendamento para fins não habitacionais 

 Prazo de vigência 

 Interpretação da lei 

 Princípio da interpretação conforme o direito europeu 

 

I - A Lei n.º 79/2014 retomou, não só a denominação da versão originária do NRAU – 

microempresa –, como também o conteúdo essencial então previsto quanto ao limite 

máximo do número de trabalhadores (10) e ao total do balanço (€ 2 000 000) e volume de 

negócios (€ 2 000 000) a ter em consideração para a qualificação de determinada empresa 

como microempresa. 

II - Um dos principais objetivos da Recomendação da Comissão Europeia 2003/361/CE consiste 

em assegurar que as medidas de apoio são canalizadas exclusivamente para as empresas 

que delas realmente necessitam. 

III - Reveste-se, por conseguinte, de particular importância identificar as empresas que são 

verdadeiras micro, pois são estas que necessitam do auxílio, apoio ou assistência, por se 

confrontarem com problemas específicos. 

IV - Importa, por isso, ter em conta uma perspetiva não da empresa isolada, mas antes da sua 

posição situacional economicamente integrada em determinadas estruturas empresariais. A 

definição de microempresa tem, necessariamente, de ter em conta as possíveis relações da 

empresa qualificanda com outras empresas. Em certos casos, essas relações obstam à 

qualificação de uma empresa como microempresa. 

V - O legislador, para efeitos de NRAU, não pretendeu consagrar um conceito de microempresa 

diferente daquele já previsto no ordenamento jurídico. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 20206/17.2T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Juros de mora 

 Livrança em branco 

 Vencimento 

 Avalista 

 Interpelação 

 Pacto de preenchimento 

 Conhecimento 

 Citação 

 Mora do credor 

 Ampliação da matéria de facto 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Revista excecional 

 

I - O avalista do subscritor adquire o conhecimento do montante em dívida quando a livrança é 

preenchida, com indicação da data em que se vence a garantia prestada, se lhe for dado 

conhecimento pelo beneficiário, o que equivale a interpelação para pagar. 
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II - Os juros de mora serão devidos pelo avalista desde a data da citação, que funciona como 

interpelação, se antes daquela a exequente não tiver feito a comunicação do preenchimento, 

do montante da dívida e da data do vencimento. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 4410/16.3T8VNF-C.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes (declaração de voto) 

 Fernando Samões 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de compra e venda 

 Redução do preço 

 Venda de coisa sujeita a contagem, pesagem ou medição  

 Imóvel 

 Escritura pública 

 Interpretação do negócio jurídico 

 Descrição predial 

 Caducidade 

 Conhecimento prejudicado 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Na venda ad corpus, em contraposição com a venda ad mensuram, o preço da coisa certa é 

determinado em função da totalidade ou globalidade da coisa e não da sua dimensão, 

mesmo que no contrato se faça acidentalmente referência à medida. 

II - Se na venda de coisas determinadas o preço não for estabelecido à razão de tanto por 

unidade, o comprador deve o preço declarado, mesmo que no contrato se indique o 

número, peso ou medida das coisas vendidas e a indicação não corresponda à realidade (n.º 

1 do art. 888.º do CC). 

III - Na venda ad corpus, nos termos do n.º 2 do art. 888.º do CC, se a quantidade efetiva diferir 

da declarada em mais de um vigésimo desta, o preço sofrerá redução ou aumento 

proporcional (n.º 2 do art. 888.º do CC), mesmo que na escritura de compra e venda do 

imóvel não haja uma referência específica à área do imóvel, havendo referências apenas à 

certidão do registo predial e à certidão matricial, onde está indicado um valor, que não é o 

correspondente com a realidade, apurado apenas posteriormente pelos compradores. 

IV - A redução do preço deve ser invocada dentro do prazo legalmente estabelecido, questão 

suscitada no tribunal recorrido e aí tida por prejudicada, devendo os autos baixar para, em 

face da posição do tribunal superior, ser apreciada e decidida pelo tribunal. 

 

 06-04-2021 

 Revista n.º 1116/18.2T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Fernando Samões 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Desistência do pedido 

 Litisconsórcio voluntário 

 Sentença homologatória 
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 Legitimidade para recorrer 

 Absolvição da instância 

 Competência material 

 Incompetência absoluta 

 Desistência da instância 

 Casos julgados contraditórios 

 

I - A decisão homologatória da desistência do pedido quanto a alguns dos réus, demandados em 

litisconsórcio voluntário, é irrecorrível por um outro réu por falta de legitimidade, atento o 

princípio do art. 631.º do CPC. 

II - A decisão, transitada em julgado, que absolveu da instância alguns dos réus é incompatível 

com uma posterior que indeferiu, por oposição dos réus, o pedido de desistência da 

instância quanto aos mesmo réus. 

III - Verificada tal situação, deve prevalecer a decisão absolutória da instância, por ser a que 

primeiro passou em julgado (art. 625.º do CPC). 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 4140/16.6T8GMR.G2-A.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Prazo de prescrição 

 Interrupção da prescrição 

 Citação 

 Ineficácia 

 Liquidação 

 Massa falida 

 Cooperativa de habitação 

 Perda de bens a favor do Estado 

 

I - O prazo prescricional interrompe-se pela citação, notificação judicial, ou qualquer outro meio 

judicial pelo qual se dê conhecimento do acto que exprima, directa ou indirectamente, a 

intenção de exercer o direito contra quem este possa ser exercido. 

II - A citação feita em quem não tem qualquer direito que possa opor ao exercido pelo autor é 

inócua, ineficaz, para efeitos de interrupção do prazo de prescrição. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 25307/17.4T8PRT.P2.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Erro de julgamento 

 Omissão de pronúncia 

 Reforma de acórdão 
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 Lapso manifesto 

 

 08-04-2021 

 Incidente n.º 3340/16.3T8VIS-A.C1.S2 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Ação direta 

 Requisitos 

 Causa prejudicial 

 Suspensão da instância 

 Contrato de compra e venda 

 

I - A acção directa é admitida em termos cautelosos. Em primeiro lugar, exige-se que haja 

impossibilidade de recorrer aos meios coercivos normais, judiciais ou policiais, ou que o 

recurso a esses meios não possa evitar a inutilização prática do direito. Em segundo lugar, a 

acção directa só é permitida nos termos estritamente necessários à defesa do direito. Tudo o 

mais é ilícito e fica sujeito às consequências da ilicitude. 

II - A acção directa pressupõe a verificação cumulativa dos seguintes requisitos especificados na 

lei: a) a existência de um direito próprio; b) impossibilidade de recorrer em tempo útil aos 

meios coercivos normais, judiciais ou policiais; c) ser a acção directa indispensável para 

evitar a inutilização prática do direito; d) não exceder o agente o que for necessário para 

evitar o prejuízo; e) não importar a acção directa o sacrifício de interesses superiores aos 

que o agente visa realizar ou assegurar. 

III - A acção directa deixa de ser lícita se exceder o que for necessário, nas circunstâncias do 

caso, e se sacrificar interesses superiores àqueles que com ela se visa realizar ou assegurar. 

IV - A suspensão da instância, com fundamento na pendência de outra questão, consagrada nos 

arts. 92.º e 272.º do CPC, só é de decretar quando da decisão desta dependa a resolução do 

conflito configurado naquela. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 6254/18.9T8LRS-A.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Ação executiva 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação 

 Improcedência 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 57/10.6TBVFC-D.L1-A.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 
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 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 

 Reconhecimento da dívida 

 Declaração unilateral 

 Inversão do ónus da prova 

 Condição 

 Interpretação da declaração negocial 

 

I - A declaração unilateral de reconhecimento de dívida, nos termos do disposto no art. 458.º, n.º 

1, do CC faz presumir que a dívida existe, que há uma causa e inverte o ónus da prova 

dispensando o que se arroga a posição de credor de provar a causa da dívida. 

II - Não constitui reconhecimento de dívida, para efeitos do disposto no art. 458.º, n.º 1, do CC, 

a declaração aposta num contrato em que a qualidade de devedor e o crédito que se 

reconhece em dívida fica dependente da prévia transferência para o devedor por parte dos 

credores da propriedade de um imóvel e de um trespasse de um bar. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 3269/13.7TCLRS.L2.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Intervenção principal 

 Intervenção provocada 

 Pedido 

 Causa de pedir 

 Novos factos 

 Contrato de prestação de serviços 

 

No incidente de intervenção principal provocada deduzido pelo autor, para fazer intervir 

terceiros ao lado do réu como responsáveis iguais pela obrigação objecto do pedido do 

autor, não têm de formular-se, contra os intervenientes, novos pedidos nem novos factos, 

uma vez que a discussão sobre a causa de pedir e o pedido se estende a estes e a sentença 

que vier a ser proferida aprecia, com base nos factos apurados, a relação jurídica de que 

revelem ser titulares os intervenientes. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 214/16.1T8VGS.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Administração dos bens dos cônjuges 

 Bens comuns 

 Bens próprios 

 Prestação de contas 

 Divórcio 
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 Separação judicial de pessoas e bens 

 Retroatividade 

 Facto ilícito 

 Direito à indemnização 

 Partilha dos bens do casal 

 

I - Nos termos do art. 1681.º, n.º 1, do CC, o cônjuge administrador só tem de prestar contas da 

administração que realize dos bens comuns ou próprios do outro cônjuge, depois de 

dissolvido o casamento ou da separação de pessoas e bens. 

II - Nascendo a obrigação de prestação de contas a partir do decretamento do divórcio ou da 

separação judicial de pessoas e bens, a mesma retroage os seus efeitos à data da entrada em 

juízo do requerimento apresentado nesse mesmo processo, conforme resulta do disposto no 

art. 1795.º-A do CC, que remete para o art. 1789.º do CC. 

III - A acção de responsabilidade civil por facto ilícito doloso prevista no art. 1681.º n.º 1, parte 

final, do CC, pode ser intentada a todo o tempo sem as restrições temporais referentes à 

prestação de contas e a sua propositura não é impedida pela circunstância de a eventual 

prática dolosa incidir sobre bens comuns que também pertençam à lesante. 

IV - Sentindo-se prejudicado, pela gestão intencionalmente danosa do cônjuge administrador, o 

não administrador, é através dessa acção do art. 1681.º, n.º 1, parte final, do CC que poderá 

obter a fixação do seu direito à indemnização cujo pagamento será considerado em sede de 

partilhas nos termos do art. 1689.º do CC. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 5577/18.1T8LSB.L2.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Processo tutelar 

 Rapto internacional de menores 

 Direito de guarda de menores 

 Custódia 

 Ilicitude 

 Residência habitual 

 

I - A exigência da ilicitude da deslocação ou retenção de crianças realizadas, na previsão do art. 

3.º da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, de 

25-10-1980, e o art. 11.º, n.º 2, do Regulamento CE n.º 2021/2003, impõe a certificação de 

que o direito de custódia atribuído pelo direito do estado onde a criança tem residência 

habitual estivesse atribuído e a ser exercido no momento da transferência ou da retenção, 

ou o devesse estar se tais acontecimentos não tivessem ocorrido. 

II - Se a progenitora que tem a custódia/guarda das crianças decide conjuntamente com o 

progenitor a deslocação para Portugal para aí fixarem residência definitiva não pode 

considerar-se ilícita a deslocação realizada. 

III - Se a progenitora que tem a custódia/guarda das crianças sai da casa onde morava com elas e 

com o progenitor deixando aquelas entregues a este e regressa à Alemanha, não pode 

considerar-se como retenção ilícita a permanência das crianças junto do progenitor 
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requerido uma vez que quando a progenitora regressou à Alemanha ela já não tinha a 

efectiva guarda das filhas por as ter deixado ao cuidado daquele. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 5403/20.1T8LSB-A.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Cessão de exploração 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Cedente 

 Legitimidade 

 Incumprimento do contrato 

 Ineficácia do negócio 

 Abuso do direito 

 Venire contra factum proprium 

 Comportamento concludente 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Presunções judiciais 

 Regras da experiência comum 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Interpretação da declaração negocial 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Teoria da impressão do destinatário 

 

I - A reapreciação da matéria de facto por parte da Relação tem a mesma amplitude que o 

julgamento de 1.ª instância, competindo-lhe reapreciar os meios de prova indicados e os 

que se mostrem acessíveis, complementados, ou não, com as regras da experiência, 

relativamente aos pontos impugnados da matéria de facto, podendo ainda alterar outros 

factos, ainda que não impugnados, a fim de evitar uma contradição, pois se assim não 

fosse, o julgamento na Relação, no que concerne à matéria de facto, não alcançaria uma 

autónoma convicção probatória. 

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

causa prova sujeita à livre apreciação do julgador, conforme resulta do disposto no art. 

674.º, n.º 3, do CPC e constitui jurisprudência constante e uniforme deste Supremo 

Tribunal. 

III - O erro acerca do juízo presuntivo formado com apelo às regras da experiência, só é 

sindicável pelo STJ se assentar em factos não provados ou em caso de ofensa a norma legal 

ou de manifesta ilogicidade, tendo, porém, em atenção que, mesmo neste caso, está vedado 

ao tribunal de revista envolver-se na indagação de eventual erro sobre a ponderação das 

provas sujeitas à livre apreciação do julgador. 

IV - O nomem juris adotado pelos contratantes não vincula o tribunal, uma vez que a 

qualificação jurídica de um contrato deve ser feita com recurso às regras de interpretação e 

integração da declaração negocial, nos termos dos arts. 236.º e ss. do CC. 
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V - 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 do CC, ou surja a 

questão de saber se foi respeitado o art. 238.º do mesmo Código, estando-lhe vedado o 

apuramento da vontade real das partes por constituir matéria de facto, da exclusiva 

competência das instâncias. 

VI - O n.º 1 do art. 236.º do CC consagra a denominada doutrina da impressão do destinatário, 

segundo a qual o sentido juridicamente relevante com que deve valer uma declaração 

negocial há de corresponder àquele que lhe seria dado por um declaratário normal, 

colocado na posição do real declaratário, que, conhecendo as circunstâncias que este 

concretamente conhecia, atribuiria à declaração, agindo com capacidade e diligência 

médias. 

VII - O contrato de cessão de exploração é um negócio do qual resultam meras obrigações que 

podem, ou não, ser cumpridas. Desta forma, sendo um negócio obrigacional, o contrato é 

válido ainda que o cedente não esteja em condições de oferecer ao cessionário o 

gozo/fruição da coisa cedida, podendo, quando muito, se for esse o caso, incorrer em 

responsabilidade contratual, por incumprimento do contrato (art. 798.º do CC). 

VIII - O cedente, a coberto de um contrato promessa de compra e venda em que interveio como 

promitente comprador, pode validamente celebrar um contrato de cessão de exploração das 

frações autónomas prometidas comprar, uma vez que o contrato de cessão reveste natureza 

obrigacional e não real. 

IX - A questão da validade do contrato de cessão, por falta de legitimidade do cedente, coloca-

se apenas no plano das relações internas, já que em relação aos verdadeiros titulares do 

imóvel o contrato seria apenas ineficaz. 

X - O proprietário que intervenha no contrato de cessão, como cessionário, não pode invocar a 

invalidade do negócio, por falta de legitimidade (substantiva) do cedente, na medida em 

que, ao aceitar celebrar o contrato, nos termos do qual se declara ser aquele dono e legítimo 

proprietário das frações autónomas, objeto da cessão, concorreu para criar a aparência da 

legitimidade do cedente. 

XI - O «venire contra factum proprium» assenta numa situação objetiva de confiança, 

reveladora de que o titular do direito aceita o «status quo» definitivamente – o chamado 

comportamento concludente. Nesta conformidade, seria abusivo que a ré pudesse 

prevalecer-se de uma situação a que ela própria deu o seu assentimento, para obstar a que o 

autor lograsse obter o direito ao recebimento das rendas que reclama nesta ação. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 453/14.0TBVRS.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 

 Matéria de facto 

 Vícios 

 Nulidade de acórdão 

 Erro de julgamento 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Princípio da proporcionalidade 

 Motivação do recurso 
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 Conclusões 

 

I - Muito embora o atual CPC tenha concentrado, na sentença final, o julgamento da matéria de 

facto, há que distinguir os vícios de que possa enfermar a decisão de facto dos que possam 

afetar a decisão sobre o mérito, uma vez que as patologias ocorridas no plano da decisão de 

facto (cf. art. 607.º, n.
os

 1 a 4, do CPC, aplicável aos acórdãos da Relação por força do 

estatuído no art. 663.º, n.º 2, do mesmo Código) não constituem as nulidades previstas no 

art. 615.º do CPC que enuncia – com caráter taxativo – as causas de nulidade da sentença. 

II - O sentido e alcance dos requisitos formais de impugnação da decisão de facto previstos no 

n.º 1 do art. 640.º do CPC devem ser equacionados à luz das razões que lhe estão 

subjacentes, mormente em função da economia do julgamento em sede de recurso de 

apelação e da natureza da própria decisão de facto, conciliando o princípio da 

autorresponsabilidade das partes que as obriga ao cumprimento de regras muito precisas no 

âmbito do recurso da decisão sobre a matéria de facto com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, dando prevalência a aspetos de ordem material, e não 

formal. 

III - O recorrente que impugne a decisão sobre determinados pontos da matéria de facto deve 

indicar, nas conclusões, os concretos pontos de facto que considera incorretamente 

julgados; por sua vez, na motivação deve identificar os meios de prova que, na sua 

perspetiva, determinam uma decisão diversa quanto a cada um dos factos impugnados, bem 

como as passagens da gravação relevantes e a decisão que deve ser proferida sobre as 

questões de facto impugnadas. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 1544/16.8T8ALM.L1.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 revisão 

 Falta de citação 

 Citação edital 

 Preterição de formalidades 

 Revelia 

 Inventário 

 

I - O art. 696.º, n.º 1, al. e), do CPC distingue dois requisitos cumulativos para a procedência de 

um recurso extraordinário de revisão: em primeiro lugar, que a acção e/ou a execução tenha 

corrido à revelia e, em segundo lugar, que o réu não tenha sido citado ou, se o foi, que a 

citação tenha sido feita com preterição de formalidades legais. 

II - O recurso extraordinário de revisão de uma decisão proferida em processo de inventário não 

poderá proceder, desde que a falta de citação seja imputável ao interessado. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 3678/10.3TBCSC-A.L1-A.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 
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 Baldios 

 Apropriação 

 Nulidade 

 Ação judicial 

 Propositura da ação 

 Legitimidade 

 

O art. 4.º da Lei n.º 68/93, de 04-09, na sua redacção originária, atribuía aos órgãos da 

administração local da área do baldio legitimidade para propor as acções de declaração de 

nulidade dos actos ou negócios jurídicos de apropriação ou apossamento, tendo por objecto 

terrenos baldios. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 69/11.2TBPPS.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Propriedade intelectual 

 Medicamentos genéricos 

 Autorização 

 Pedido 

 Publicidade 

 Propositura da ação 

 Interesse em agir 

 

Os titulares dos direitos de propriedade intelectual podem propor a acção especial prevista no 

art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, na redacção do DL n.º 110/2018, de 10-0 , em face da 

publicitação de um simples pedido de autorização de introdução no mercado. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 219/19.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Contrato de mútuo 

 Pagamento em prestações 

 Vencimento antecipado 

 Prazo de prescrição 

 Ação executiva 

 Deserção da instância 

 

Em contratos de mútuo, em que se “compartimenta” a obrigação de restituição do capital em 

quotas de amortização, o vencimento antecipado de todas as prestações, em consequência 

do art. 781.º do CC, não prejudica a aplicação do prazo do art. 310.º do CC. 
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 08-04-2021 

 Revista n.º 5329/19.1T8STB-A.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Propriedade industrial 

 Marcas 

 Sanção pecuniária compulsória 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - Tendo sido repristinada parte da sentença por acórdão do STJ, a Relação, por efeito da 

devolução do processo, já não pode pronunciar-se sobre aquela parte, inexistindo, por isso, 

omissão de pronúncia. 

II - Num contexto de continuada infração ao direito de propriedade industrial, impõe-se a 

aplicação de medidas inibitórias, nos termos do CPI. 

III - A infração continuada do direito de propriedade industrial aponta, quando requerida, para a 

fixação da sanção pecuniária compulsória, de modo a assegurar, com maior eficácia, o 

cumprimento das obrigações. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 110/14.7YHLSB.L1.S2 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

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

 

 Ação executiva 

 Penhora 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

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

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

recorribilidade das decisões, condições gerais quanto à admissibilidade e formalidades 

próprias de cada recurso, nomeadamente, aquelas que respeitam às decisões que 

comportam revista. 

II - Estando em causa a interposição de revista, cujo objecto contende com o acórdão que 

conheceu do requerimento apresentado em juízo, em demanda executiva, há que convocar, 

a este propósito, as regras recursivas adjectivas civis, concretamente, os arts. 852.º e 854.º, 

ambos do CPC, para daí se concluir se a decisão comporta, ou não, recurso para o STJ. 

 

 08-04-2021 

 Revista n.º 427/12.5YYLSB-B.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 Nuno Pinto Oliveira 
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 Contrato-promessa de compra e venda 

 Incumprimento definitivo 

 Sinal 

 Confissão judicial 

 Depoimento de parte 

 Força probatória plena 

 Ata de julgamento 

 Fração autónoma 

 Centro comercial 

 Impossibilidade do cumprimento 

 Incumprimento parcial 

 

I - Para que seja atribuída força probatória plena à confissão judicial obtida através de 

depoimento de parte é necessário que a declaração confessória seja reduzida a escrito, 

ficando registada na ata da audiência judicial, nos termos do art. 463.º do CPC. 

II - Esta exigência considera-se satisfeita se, na ocasião em que foi prestado o depoimento de 

parte, o juiz deixou consignado na ata o teor da declaração com valor confessório, sem que 

algum dos presentes, incluindo o mandatário judicial da parte, tenha suscitado qualquer 

objeção quanto ao conteúdo do que ficou registado. 

III - Incidindo o contrato-promessa de compra e venda sobre uma fração autónoma cujas 

estrutura, área, localização e partes comuns constavam de um projeto de construção que foi 

apresentado ao promitente-comprador, o cumprimento do contrato de compra e venda 

exige que o mesmo tenha por objeto a fração identificada em tal projeto dotada das 

respetivas características essenciais. 

IV - A falta de correspondência essencial entre as características físicas da fração autónoma 

projetada (loja comercial) e aquela que foi construída, designadamente quanto à área, 

localização e estrutura e quanto à sua conexão com as áreas comuns do espaço comercial 

mais alargado em que se encontra inserida, determina uma situação de incumprimento 

definitivo imputável ao promitente-vendedor. 

V - Em tais circunstâncias, como efeito da resolução do contrato fundada no incumprimento 

definitivo por parte do promitente-vendedor, é legítimo ao promitente-comprador exigir 

dele o dobro do sinal entregue. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 2029/18.3T8LRA.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

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

 

 Arrendamento urbano 

 Arrendamento para fins não habitacionais 

 Comunicação 

 Atualização 

 Senhorio 

 Sucessão de leis no tempo 

 Ampliação do âmbito do recurso 
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I - Quando apenas se pretenda a transição para o NRAU e não também a actualização da renda, 

não é exigível que a comunicação do senhorio prevista no art. 50.º do NRAU contenha 

todas as indicações elencadas nas suas alíneas. 

II - A falta da indicação do valor do locado, avaliado nos termos dos arts. 38.º e ss. do CIMI, e 

da cópia da caderneta predial urbana a ele referente não prejudica a eficácia daquela 

comunicação, operando-se por via dela o único efeito visado, ou seja, a transição do 

contrato para o NRAU. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 10383/18.0T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Direito de retenção 

 Insolvência 

 Plano de insolvência 

 Consumidor 

 Renúncia 

 Declaração tácita 

 Caso julgado 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Direito de sequela 

 Ação de reivindicação 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Inconstitucionalidade 

 Princípio da igualdade 

 

I - Só a falta absoluta de motivação e não a motivação deficiente, errada ou incompleta, produz 

a nulidade prevista naquela al. b) do n.º 1 do art. 615.º do CPC. 

II - A omissão de pronúncia existe apenas e quando o juiz não considere as questões postas ao 

tribunal e já não no referente aos «argumentos» produzidos na defesa das teses em 

presença. 

III - A excepção de caso julgado fundamenta-se quer em razões de segurança e certeza jurídicas, 

quer no próprio prestígio dos tribunais que seria comprometido no mais alto grau se a 

mesma situação concreta, uma vez definida por eles em dado sentido, pudesse depois ser 

validamente definida em sentido diferente. 

IV - São quatro os pressupostos do direito de retenção (art. 754.º do CC): detenção lícita de bem 

alheio; dever de o entregar; crédito sobre o credor da entrega; conexão entre o crédito do 

retentor e o do seu credor. 

V - Ocorrendo incumprimento pelo promitente-vendedor de contrato-promessa de compra e 

venda por conta de cujo preço foi pago sinal e cujo objecto já foi entregue ao promitente-

comprador, goza este do direito de retenção sobre o bem enquanto não for pago, bem como 

da faculdade de se fazer pagar por força da sua venda judicial (direito esse que não estando 

sujeito a registo e prevalecendo sobre a hipoteca, constitui uma ameaça incontrolável para 

os credores hipotecários). 
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VI - Na situação de insolvência do promitente vendedor, em contrato-promessa de compra e 

venda com tradição da coisa, mesmo que apenas com eficácia obrigacional, o promitente 

comprador consumidor e que sinalizou o negócio, goza do direito de retenção, pelo que o 

seu crédito indemnizatório (decorrente do não cumprimento do negócio por parte do 

administrador da insolvência) é tutelado pelo art. 755.º, n.º 1, al. f), do CC. 

VII - O art. 197.º do CIRE tem carácter supletivo, só dele se podendo afastar a sua estatuição 

através de determinação expressa no próprio plano de insolvência. Pelo que nada sendo 

dito em contrário no plano de insolvência, vale o disposto nesse normativo 

(designadamente, que “os direitos decorrentes de garantias reais” (v.g., direito de 

retenção) “não são afectados pelo plano, não se extinguem ou caducam.”). 

VIII - O que se justifica, quer para evitar incertezas que poderiam resultar da concorrência de 

acordos ou estipulações estranhas ao instrumento geral, quer por razões de transparência a 

aconselhar que tudo fique devidamente explicitado no plano, o qual, como tal, deve conter 

na plenitude a regulação sucedânea dos interesses sob tutela. 

IX - Assim, mesmo após a sentença homologatória do plano de insolvência, e nada sendo dito 

em contrário no mesmo, continuam os promitentes compradores, com traditio e sinal, a 

beneficiar da garantia real do direito de retenção sobre o prédio até à satisfação do seu 

crédito sobre a insolvente. 

X - O simples facto de os promitentes compradores terem tomado conhecimento, a posteriori, 

do plano aprovado e dele não terem reclamado não pode, por si só, ser 

entendido/interpretado como renúncia ao direito de retenção (e ao seu direito de serem 

pagos preferencialmente pelo produto da venda do bem retido). 

XI - Nem, sequer, como renúncia tácita, pois que a declaração tácita de renúncia para ter 

“eficácia” tem de resultar de factos inequívocos, isto é, que com toda a probabilidade 

revelam a vontade negocial (sendo esse o sentido que, nos termos do n.º 1 do art. 236.º do 

CC, deles retiraria um declaratário normal, ou seja, medianamente instruído e inteligente, 

colocado na situação concreta do declaratário). 

XII - Aliás, a admissibilidade de declaração tácita depende, não apenas da concludência dos 

comportamentos ou condutas materiais, mas também da circunstância de os factos em que 

se corporizam tais comportamentos terem algum suporte em documento escrito. 

XIII - O direito de retenção, dotado de eficácia erga omnes e poder de sequela é oponível quer 

ao terceiro adquirente da coisa, quer ao terceiro que reivindique a coisa como sua, sob pena 

de ser ilusória a eficácia dessa garantia. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 3283/17.3T8STR-B.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Dano biológico 

 Perda da capacidade de ganho 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Princípio da igualdade 

 Danos patrimoniais 
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 Danos não patrimoniais 

 Seguradora 

 

I - O dano biológico vem sendo entendido como um dano-evento, reportado a toda a violação da 

integridade físico-psíquica da pessoa, com tradução médico-legal, ou como diminuição 

somático-psíquica e funcional do lesado, com repercussão na sua vida pessoa e 

profissional, independentemente de dele decorrer ou não perda ou diminuição de proventos 

laborais. 

II - Tal dano biológico tanto pode ser ressarcido como dano patrimonial, como pode ser 

compensado a título de dano moral – embora haja quem o veja como um tertium genus – , 

dependendo da situação concreta sob análise, a qual terá de ser apreciada casuisticamente. 

III - Porém, independentemente da forma como seja visto ou classificado, este dano é sempre 

ressarcível e como dano autónomo, indemnizável em si mesmo, independentemente de se 

verificarem consequências para o lesado em termos de diminuição de proventos. 

IV - Na determinação do seu quantum indemnizatório, ter-se-ão em consideração os critérios 

jurisprudenciais vigentes e aplicáveis a situações semelhantes, face ao que dispõe o art. 8.º, 

n.º 3, do CC, fazendo-se a comparação do caso concreto com situações análogas 

equacionadas noutras decisões judiciais, não se perdendo de vista a sua evolução e 

adaptação às especificidades do caso concreto. 

V - Não sendo possível avaliar o valor exacto do dano biológico, ter-se-á de ser recorrer à 

equidade, nos termos do art. 566.º, n.º 3, do CC. E não tendo o nosso legislador definido o 

conceito de equidade, a sua densificação fica a cargo dos aplicadores do Direito. 

VI - Na determinação dos montantes indemnizatórios aos lesados em acidentes de viação, os 

tribunais não estão obrigados a aplicar as tabelas contidas na Portaria n.º 377/2008, alterada 

pela Portaria n.º 679/2009, de 25-06, ali apenas se estabelecendo padrões mínimos, a 

cumprir pelas seguradoras, na apresentação aos lesados de propostas sérias e razoáveis de 

regularização dos sinistros, indemnizando o dano corporal. 

VII - O valor da reparação do dano moral deve ser proporcional à gravidade do dano, devendo 

ter-se em conta, na sua fixação, todas as regras de boa prudência, do bom senso prático, da 

justa medida das coisas, de criteriosa ponderação das realidades da vida e aos padrões de 

indemnização geralmente adoptados na jurisprudência. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 448/19.7T8PNF.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 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Formação de apreciação preliminar 

 Caso julgado 

 Embargos de executado 

 Revista excecional 

 Reclamação 

 Ação executiva 
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 13-04-2021 

 Revista n.º 27490/13.9T2SNT-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Alegações de recurso 

 Conclusões 

 Reapreciação da prova 

 Gravação da prova 

 Poderes da Relação 

 Anulação de acórdão 

 

I - Sendo apenas necessário que nas conclusões conste a referência aos pontos da matéria de 

facto, cuja impugnação se pretende ver apreciada, podendo os argumentos favoráveis à 

alteração pretendida constarem do corpo das alegações, deveria o tribunal da Relação ter 

ouvido a gravação dos depoimentos indicados pelo recorrente e ponderar a sua relevância 

na decisão sobre a manutenção da decisão da matéria de facto. 

II - Ao não o fazer, o acórdão recorrido não cumpriu a obrigação de avaliar a correção da 

decisão da matéria de facto proferida pela 1.ª instância, através da reapreciação dos meios 

de prova indicados pelos réus nas alegações de recurso, designadamente os depoimentos 

testemunhais gravados, pelo que se mostra incumprido o disposto no art. 662.º, n.º 1, do 

CPC. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 3293/16.8T8LLE.E1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Testamento 

 Incapacidade acidental 

 Vícios da vontade 

 Anulação de testamento 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Dever de fundamentação 

 Poderes da Relação 

 Facto constitutivo 

 Ónus da prova 

 

I - Na apreciação da impugnação da decisão sobre a matéria de facto, o tribunal da Relação tem 

autonomia decisória, competindo-lhe formar e formular a sua própria convicção, após 

reapreciar os meios de prova indicados pelas partes ou daqueles que, mostrando-se 

relevantes, se encontrem acessíveis, podendo proceder à alteração do julgamento sobre a 

matéria de facto provada e não provada efetuado pela primeira instância, sempre que 
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conclua, com a necessária segurança, que a análise e apreciação das provas produzidas 

impõem diferente resultado. 

II - A previsão do art. 2199.º do CC abrange as situações em que o testador, apesar de ser uma 

pessoa juridicamente capaz, acidentalmente ou de forma permanente, quando elaborou o 

testamento não se encontrava em condições de compreender os termos ou o alcance da 

declaração produzida, uma vez que a sua capacidade de perceção, compreensão ou 

entendimento se encontravam seriamente diminuídas. 

III - É este estado de reduzido discernimento que, ao assumir um nível que não permite ao 

testador ter consciência do conteúdo ou alcance da declaração testamentária emitida, 

justifica a possibilidade da sua anulação, de modo a impedir a produção de efeitos de uma 

declaração provinda de uma vontade viciada. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 109/17.1T8BJA.E1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação pauliana 

 Presunções judiciais 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Poderes da Relação 

 Reapreciação da prova 

 Dever de fundamentação 

 Prova documental 

 Força probatória 

 

I - Nos termos do art. 674.º, n.º 3, do CPC, o STJ não tem competência para apreciar a matéria 

de facto, salvo se houver ofensa de disposição legal que exija certa espécie de prova para a 

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

II - Quanto à sindicância, em sede de revista, do uso de presunções judiciais pela Relação, de 

acordo com a jurisprudência reiterada do STJ, apenas pode ser realizada se tal uso ofender 

norma legal, se padecer de ilogicidade manifesta ou se partir de factos não provados. 

III - No caso dos autos não se verifica a alegada violação de regras de direito probatório que 

conferem força probatória plena aos documentos de natureza contratual juntos aos autos; 

verifica-se também que a Relação partiu da factualidade provada para alterar a decisão de 

facto através de juízos presuntivos relativos ao preenchimento dos pressupostos da 

impugnação pauliana, que, não padecendo de ilogicidade manifesta, não podem ser 

sindicados. 

IV - De acordo com o direito processual vigente, em sede de apreciação da matéria de facto 

compete ao tribunal da Relação formar a sua própria convicção não se limitando a uma 

mera apreciação do julgamento da 1.ª instância, pelo que também, a este respeito, nenhuma 

censura merece o acórdão recorrido. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 3006/15.1T8LRA.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 
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 Catarina Serra 

 

 Contrato de prestação de serviços 

 Elevador  

 Prazo de vigência 

 Nulidade de cláusula 

 Cláusula penal 

 Redução 

 Equidade 

 Princípio da concentração da defesa 

 Princípio da preclusão 

 Princípio da oficiosidade 

 Princípio do contraditório 

 Nulidade processual 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Qualificação jurídica 

 Decisão surpresa 

 Audição prévia das partes 

 Região Autónoma 

 Interpretação da lei 

 

I - O princípio da preclusão estabelecido no art. 573.º do CPC refere-se à alegação dos factos 

relevantes para o accionamento dos meios de defesa e à expressão da vontade de accionar 

aqueles meios de defesa que a lei torne dependente da vontade do interessado, mas não já à 

invocação da legislação aplicável e das consequências daí decorrentes. 

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

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

excesso de pronúncia, nos termos arts. 615.º, n.º 1, al. d), 666.º, n.º 1, e 685.º do mesmo 

diploma. 

III - O princípio do contraditório estabelecido no art. 3.º, n.º 3, do CPC não implica o recurso 

sistemático e banalizante, quiçá mesmo dilatório, à audição das partes, devendo apenas ter 

lugar se as partes não tiverem tido oportunidade de se pronunciar e não for caso de 

manifesta desnecessidade. 

IV - O ponto 11 do Anexo I ao DLR n.º 7/2006/M (anteriormente ponto 8 do Anexo II ao DLR 

n.º 2/2204/M) estabelece um prazo mínimo de duração dos contratos de manutenção 

completa, se outro inferior não for expressamente estipulado, não impedindo que se 

estabeleçam prazos de duração contratual mais longos. 

V - Uma cláusula penal correspondente a 50% das remunerações devidas até ao termo do 

contrato mostra-se manifestamente excessiva na circunstância de um contrato com a 

duração de 18 anos resolvido ao quarto mês de vigência, devendo ser reduzida em 75%. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 2019/18.6T8FNC.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Rijo Ferreira (Relator) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 
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 Contrato de seguro 

 Mediador 

 Representação 

 Princípio da confiança 

 Programa informático 

 Poderes de representação 

 Boa-fé 

 

I - A figura da “representação aparente” prevista no âmbito no Regime Jurídico do Contrato de 

Seguro, contempla os casos em que a seguradora desconhece que o mediador de seguros 

praticou atos como seu representante, mas se tivesse atuado com o devido cuidado teria 

podido conhecer. 

II - O contrato de seguro celebrado pelo mediador de seguros, em nome da seguradora, mas sem 

que esta lhe tenha conferido os poderes para o efeito, vincula a seguradora, 

independentemente de ratificação por parte desta, desde que verificados cumulativamente 

os seguintes requisitos: 

i) o tomador do seguro esteja de boa-fé, ou seja, desconheça, sem culpa, a falta de poderes 

do mediador; 

ii) o tomador confie na existência dos poderes de representação em falta, na base de razões 

ponderosas, objetivamente apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso; 

iii) e o segurador tenha contribuído igualmente para fundar a confiança do tomador. 

III - Só relevam para efeitos de justificar a confiança da pessoa do tomador na existência de 

poderes de representação do mediador de seguros e de concluir que a ré seguradora, com o 

comportamento adotado, também contribuiu para fundar essa confiança, as circunstâncias 

objetivas de cada caso concreto que, vistas pelo olhar de um homem médio, possam ser 

considerados como sinais legítimos de uma atividade representativa. 

IV - Não releva para esse efeito nem a circunstância do estabelecimento comercial do mediador 

de seguros conter várias informações alusivas à seguradora nem o facto desta ter autorizado 

aquele a utilizar a sua imagem e marca, os seus formulários e outros materiais de 

operacionalização e marketing, pois estamos perante meros indicadores normais de 

exercício da atividade de mediação de seguros, que mais não evidenciam do que a inerente 

ligação instrumental do mediador ao segurador. 

V - Não obstante ser cada vez mais usual no regime de distribuição de seguros, no qual o 

mediador se insere e desempenha um papel essencial, a disponibilização pelas seguradoras, 

aos seus mediadores, de plataformas eletrónicas por forma a agilizar a celebração de 

contratos, há que ter presente que as novas tecnologias envolvem riscos consideráveis em 

termos de segurança, o que reforça a importância das mesmas contribuírem pró-ativamente 

para que o mercado de seguros seja sólido, fiável e capaz de concretizar o objetivo de 

proteção adequada e eficaz dos consumidores. 

VI - Recai, assim, sobre as seguradoras a especial obrigação de garantirem a todos aqueles que 

pretendem contratar consigo, diretamente junto de uma empresa de seguros ou 

indiretamente, através de um mediador, um elevado grau de proteção por forma a 

assegurarem a eficaz celebração dos contratos de seguro, impondo-se-lhes, para tanto, um 

maior controlo e fiscalização nas situações em que as mesmas permitem o acesso dos 

mediadores de seguros a funções essenciais do seu sistema informático, tais como a 

emissão e anulação de apólices. 

VII - Tendo a seguradora negligenciado na prevenção da ocorrência de situações em que seja 

legítimo ao tomador do seguro presumir os poderes de representação do mediador de 

seguros e contribuído, com a sua atuação negligente e descuidada, para fundar a confiança 
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do tomador do seguro na existência de poderes de representação do mediador de seguros 

para celebrar contratos de seguro referentes a “Planos de Poupança Reforma”, é a mesma 

responsável perante aquele pelo dano de confiança que lhes foi causado pelo ato do 

representante aparente. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 2347/18.0T8VRL.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 Rijo Ferreira 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Reclamação de créditos 

 Contrato-promessa 

 Sinal 

 Incumprimento do contrato 

 Obrigação de restituição 

 

I - Estipula o art. 441.º do CC que «No contrato promessa de compra e venda presume-se que 

tem carácter de sinal toda a quantia entregue pelo promitente-comprador ao promitente-

vendedor, ainda que a título de antecipação ou princípio de pagamento do preço.». 

II - A formulação legal não parece deixar margem para quaisquer dúvidas, quando abarca na sua 

previsão que também tem carácter de sinal a entrega pelo promitente comprador ao 

promitente vendedor, da quantia correspondente à totalidade do preço acordado.  

III - Sendo esta asserção retirada pela utilização de uma presunção «juris tantum» sempre 

impenderia sobre as partes contra quem a mesma foi esgrimida, fazerem carrear para os 

autos todos e quaisquer elementos conducentes ao seu afastamento.  

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 9452/15.3T8VNG-C.P1.S1 - 6.ª Secção  

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Acórdão 

 Arguição de nulidades 

 Requerimento 

 Reclamação para a conferência 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 

I - A Revista pode ter como objecto as nulidades aludidas nos arts. 615.º e 666.º do CPC, por 

força do disposto no art. 674.º, n.º 1, al. c), do mesmo diploma, sendo contudo imperativo 

que esses vícios sejam arguidos de imediato no recurso que se interpuser do acórdão onde 

os mesmos alegadamente foram cometidos, asserção esta que se retira do n.º 4 do art. 615.º 

o qual prescreve «As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser 
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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.».  

II - Se a ré, aqui recorrente, arguiu autónoma e indevidamente as nulidades imputadas ao 

acórdão perante o tribunal recorrido, vícios esses que aí foram conhecidos de forma 

anómala face aos preceitos legais que regem as impugnações recursórias.  

III - O aresto que conheceu das nulidades não pode ser objecto do recurso de revista interposto, 

pois o recurso a interpor deveria ter tido por escopo o acórdão que conheceu do fundo da 

questão, em cujas alegações e conclusões deveriam ter sido levantadas as nulidades que 

foram suscitadas directamente ao segundo grau e que deu origem ao aresto que aqui se 

pretende pôr em causa.  

IV - Admitindo por mera hipótese de racíocinio, que este STJ ao abrigo do disposto nos arts. 6.º 

e 547.º do CPC, adequasse agora o recurso interposto pela ré, fazendo-o incidir, não sobre 

o acórdão da Conferência que conheceu das nulidades, mas antes sobre o acórdão que 

incidiu sobre o fundo do pleito, cumpre esclarecer, que não obstante o recurso de revista 

possa ter por objecto as nulidades aludidas nos arts. 615.º e 666.º do CPC, como predispõe 

o normativo inserto no art. 674.º, n.º 1, al. c), do mesmo diploma, não se pode esquecer que 

a arguição dos apontados vícios surge acessoriamente à impugnação, obrigatória, do fundo 

da causa, pois é desta de que cura o recurso e não daqueles, sendo que a recorrente 

impugna expressamente a decisão que incidiu sobre as nulidades e pedido de reforma.  

V - Ademais, estando-se numa situação de dupla conformidade decisória, o recurso pertinente 

seria o de revista excepcional, cujos fundamentos específicos, os aludidos no art. 671.º, n.º 

1, als. a), b) e c), do CPC, se não antolham ter sido enunciados pela recorrente, motivo pelo 

qual sempre seria impossível qualquer convolação.  

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 5637/17.6T8PRT.P1.S1 - 6.ª Secção  

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Anulação de deliberação social 

 Convocatória 

 Conhecimento 

 Saneador-sentença 

 Ampliação da matéria de facto 

 Anulação de acórdão 

 

I - Existindo uma fundamentação essencialmente diversa, tendo o significado da decisão sido 

alterado qualitativamente, tal impede o funcionamento da dupla conformidade decisória, de 

harmonia com o disposto no art. 671.º, n.º 3, do CPC. 

II - Como resulta do normativo inserto no art. 56.º, n.º 1, do CSC que, além do mais «São nulas 

as deliberações dos sócios: a) Tomadas em assembleia geral não convocada, salvo se todos 

os sócios tiverem estado presentes ou representados;». 

III - Recai sobre a sociedade, aqui ré, o ónus de provar ter dado cabal cumprimento ao envio da 

convocatória para a autora, de molde a que esta tivesse conhecimento da mesma, recaindo 

sobre a autora o ónus de provar que, se não recebeu a aludida convocatória, não foi por 

culpa sua, por forma a quebrar o efeito obstaculativo adveniente do normativo inserto no 

n.º 3 do art. 244.º do CC. 
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 13-04-2021 

 Revista n.º 97/19.0T8SRP.E1.S1- 6.ª Secção  

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Recurso de apelação 

 Conclusões da motivação 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Anulação de acórdão 

 

I - No art. 639.º do CPC estabelecem-se os ónus que impendem sobre o recorrente: o primeiro 

deles é o de alegação, aludido no n.º 1; o segundo é o da observância dos requisitos 

especificados no seu n.º 2 quanto à formulação das conclusões.  

II - A falta de alegações e/ou conclusões pode caracterizar-se em duas dimensões: a formal, em 

que impera a ausência; e a material, onde embora exista a peça jurídica que as enforma, 

esta em nada se refira ao que lhe é prescrito.  

III - In casu, não obstante o acervo conclusivo apresentado corresponda quase na sua 

integralidade ao texto alegatório, não podemos dizer que não tenham sido apresentadas 

conclusões, porque estas estão lá, embora expressas incorrectamente, sem que tivesse sido 

dado cumprimento à exigência legal correspondente a uma síntese conclusiva das 

pretensões formuladas, mas não se pode dizer sem mais, como se concluiu no aresto em 

crise, que a repetição nas conclusões do que foi dito na motivação se traduz numa falta de 

apresentação do acervo conclusivo, cominado com uma rejeição do conhecimento do 

objecto do recurso interposto.  

IV - As conclusões existem, embora em termos formais se encontrem mal formuladas sem 

observância das imposições legais, delas se podendo retirar quais as pretensões do 

Recorrente e, por isso, não podemos reduzir a falha assim cometida à cominação expressa 

no normativo inserto no art. 641.º, n.º 2, al. b), do CPC, condenando o requerimento de 

impugnação apresentado ao indeferimento, sem primeiramente se dar oportunidade ao 

recorrente de poder corrigir o vício, caso se não consiga perceber de todo em todo, ou mal 

se consiga atingir o escopo da impugnação encetada.  

V - Isto porque, o normativo inserto no art. 639.º, n.º 3, predispõe que «Quando as conclusões 

sejam deficientes, obscuras, complexas ou nelas se não tenha procedido às especificações a 

que alude o número anterior, o relator deve convidar o recorrente a completá-las, esclarecê-

las ou sintetizá-las», o que sempre se imporia chamar à colação, in casu, por força do 

princípio da cooperação a que alude o art. 7.º do CPC. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 6086/19.7T8STB.E1.S1 - 6.ª Secção  

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Processo especial de revitalização 

 Devedor 

 Conta bancária 

 Saldo disponível 

 Banco 
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 Compensação 

 

Iniciado um PER, o procedimento bancário extrajudicial consistente na compensação 

convencional está incluído no “efeito paralisador” (efeito “standstill”) consagrado no art 

17.º-E, n.º 1, do CIRE, ou seja, num PER, após a prolação do despacho a nomear o 

administrador judicial provisório e durante o tempo em que perdurarem as negociações 

(mais exatamente, até à sentença de homologação do plano de recuperação), está o banco 

impedido de proceder à compensação das responsabilidades entretanto vencidas do seu 

cliente com os saldos bancários existentes na conta bancária do seu cliente e requerente do 

PER. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 6521/16.6T8LRS.L1.S1 - 6.ª Secção  

 António Barateiro Martins (Relator)  

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação executiva 

 Graduação de créditos 

 Insolvência 

 Graduação de créditos 

 Decisões contraditórias 

 Ofensa do caso julgado 

 

I - Tendo o art. 625.º do CPC por propósito remediar as situações de violação do caso julgado, a 

não invocação da excepção do caso julgado pelo interessado não faz precludir o direito de 

requerer, com fundamento em contradição de julgados, o cumprimento da primeira decisão 

transitada em julgado e a declaração da ineficácia da segunda decisão que com ela esteja 

em contradição. 

II - A sentença proferida nos autos de reclamação e verificação de créditos em processo de 

insolvência, que julgou não verificado o crédito do reclamante, não viola o caso julgado 

decorrente da sentença anteriormente proferida nos autos de reclamação e graduação de 

créditos, em processo de execução, que reconheceu e graduou o mesmo crédito, por não se 

verificar a indispensável identidade das partes e a conexão de acções. 

III - A ausência de violação do caso julgado anterior afasta a verificação da contradição de 

julgados prevista no art. 625.º, n.º 1, do CPC. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 1100/14.5T8VNG-B.P2.S1 - 6.ª Secção  

 Graça Amaral (Relatora)  

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Ação executiva 

 Procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento (PERSI) 

 Extinção 

 Comunicação 

 Ónus da prova 
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 Prova testemunhal 

 Exceção dilatória 

 Saneador-sentença 

 

I - A comunicação de integração no PERSI, bem como a de extinção do mesmo, constituem 

condição de admissibilidade da acção (declarativa ou executiva), consubstanciando a sua 

falta uma excepção dilatória insuprível, de conhecimento oficioso, que determina a 

extinção da instância (art. 576.º, n.º 2, do CPC). 

II - Tais comunicações têm de lhe ser feitas em suporte duradouro, ou seja, a sua representação 

através de um instrumento que possibilite a sua reprodução integral e inalterada, e, 

portanto, reconduzível à noção de documento constante do art. 362.º do CC. 

III - Tratam-se de declarações receptícias, constituindo ónus da exequente demonstrar a sua 

existência, o seu envio e a respectiva recepção pela executada; 

IV - A simples junção aos autos das cartas de comunicação e a alegação de que foram enviadas 

à executada, não constituem, por si só, prova do envio e recepção das mesmas pela 

executada. Todavia tal apresentação pode ser considerada como princípio de prova do 

envio a ser coadjuvada com recurso a outros meios de prova. 

V - Consequentemente, o conhecimento imediato da referida excepção dilatória em fase de 

saneador com fundamento de que tal factualidade – o envio da carta de comunicação de 

integração no PERSI – não pode ser feita com recurso à prova testemunhal impede a 

possibilidade de a respectiva parte poder fazer a prova da sua alegação. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 1311/19.7T8ENT-B.E1.S1 - 6.ª Secção  

 Graça Amaral (Relatora)  

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 

A nulidade consistente na oposição entre os fundamentos e a decisão não se reconduz a uma 

errada subsunção dos factos à norma jurídica nem a uma errada interpretação dela, mas 

antes a uma contradição lógica entre a fundamentação e a decisão. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 814/13.1TYVNG-A.P1.S1- 6.ª Secção  

 Henrique Araújo (Relator)  

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Litigância de má-fé 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 4562/15.0T8VIS-A.C1.S2-A - 6.ª Secção  
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 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade do recurso 

 Revista excecional 

 Fundamentos 

 Ónus de alegação 

 

I - A exigência legal da indicação do fundamento específico da recorribilidade tem em vista 

aquelas situações em que o recurso não é por princípio admissível, a menos que se invoque 

uma razão a que a lei associe a possibilidade extraordinária (específica) de recurso. 

II - Deste modo, se estamos perante uma revista normalmente admissível carece de razão de ser 

falar-se na omissão indevida dessa indicação. 

III - Com a Lei n.º 6/2006, que aditou ao CC o art. 1068.º, instituiu-se a regra da 

comunicabilidade ao cônjuge, de acordo com o regime de bens vigente, do direito do 

arrendatário habitacional. 

IV - Tal comunicabilidade opera relativamente a contratos estabelecidos anteriormente à entrada 

em vigor do RAU, que subsistam, e não apenas relativamente aos constituídos após a 

entrada em vigor da Lei n.º 6/2006. 

V - Quando se verifica um decaimento, não é através da ampliação do âmbito do recurso aberto 

pela outra parte que o recorrido poderá promover a reapreciação da decisão que lhe foi 

desfavorável, mas sim através de recurso próprio. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 5958/15.0T8LRS-A.L1.S1 - 6.ª Secção  

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

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

 

 Casamento 

 Regime de comunhão de adquiridos 

 Bens próprios 

 Doação 

 Interpretação da vontade 

 Acórdão Uniformizador de Jurisprudência 

 

I - Visando a ação o reconhecimento de que certos bens, porque lhe foram doados ou adquiridos 

com valores doados, são próprios da mulher e não comuns do casal, incorre em nulidade o 

acórdão que, mesmo que a título subsidiário, equaciona o direito aos bens à luz do 

enriquecimento sem causa. 

II - Tendo corrido procedimento cautelar que foi indeferido e ação em que foi julgado caduco o 

direito da mulher à anulação de venda feita pelo marido, o assim decidido não vale como 

autoridade de caso julgado que se imponha na ação onde a mulher pede o que consta do 

ponto I. 
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III - O pagamento, satisfeito pela mãe da mulher ao vendedor, do preço da aquisição de um 

imóvel para morada da filha, marido e filhos, e a transferência de dinheiro a que a mãe da 

mulher procedeu para uma conta bancária do casal, não são comportamentos que, só por si, 

levariam uma pessoa normal, colocada na posição do marido, a supor que tais dádivas 

estavam a ser feitas aos dois membros do casal. 

IV - Sendo a mulher filha da doadora e não ocorrendo qualquer razão particular para que a 

doadora contemplasse pessoalmente o genro, o sentido que uma pessoa normal – de quem 

se pressupõe que seja razoável, honesta, esclarecida, zelosa, sagaz e experiente – colocada 

na situação concreta em que se encontrava o marido, deduziria daqueles dois atos da sogra 

só poderia ser que esta estava a fazer uma doação à filha, embora com natural e amplo 

proveito e disfrute para a pessoa do genro. 

V - No limite, o mais que se poderá dizer é que se está perante um comportamento equívoco ou 

ambíguo da doadora, sendo a dúvida resolvida no sentido menos gravoso para a 

disponente, e esse é o que afasta a doadora da contração de qualquer obrigação contratual 

perante o genro. 

VI - Tendo tal liberalidade sido deferida apenas à mulher, que era casada no regime de 

comunhão de adquiridos, segue-se que os bens respetivos foram integrar o acervo próprio 

da mulher, e não o acervo comum; e aquilo que foi adquirido à custa da doação conserva a 

qualidade de bem próprio. 

VII - Dentro do critério adotado no Acórdão Uniformizador de Jurisprudência de 02-07-2017 

(AUJ n.º 12/2015), é de entender que a circunstância de não constar dos documentos de 

aquisição ou de documento equivalente, que os valores usados para o efeito eram da 

mulher, não colide com a conclusão de que aquilo que foi adquirido conserva a qualidade 

de bens próprios, podendo a prova dessa aquisição ser feita por qualquer meio. 

VIII - A perda de benefícios a que alude o art. 1791.º do CC opera ipso jure, 

independentemente, pois, de qualquer declaração de revogação por parte do autor da 

liberalidade, mas isso não significa que se está perante uma norma imperativa que o 

tribunal deva fazer valer entre os ex-cônjuges. 

IX - A haver litígio sobre a perda de benefícios recebidos de terceiro na pendência do 

casamento, tal só poderá ser dirimido no confronto do doador, e não em ação em que as 

partes são apenas os ex-cônjuges. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 3931/16.2TBMTS.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 

 Fundamentos 

 Omissão 

 Arrendamento para habitação 

 Direito ao arrendamento 

 Casamento 

 Cônjuge 

 Comunicabilidade 
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I - A exigência legal da indicação do fundamento específico da recorribilidade tem em vista 

aquelas situações em que o recurso não é por princípio admissível, a menos que se invoque 

uma razão a que a lei associe a possibilidade extraordinária (específica) de recurso. 

II - Deste modo, se estamos perante uma revista normalmente admissível carece de razão de ser 

falar-se na omissão indevida dessa indicação. 

III - Com a Lei n.º 6/2006, que aditou ao CC o art. 1068.º, instituiu-se a regra da 

comunicabilidade ao cônjuge, de acordo com o regime de bens vigente, do direito do 

arrendatário habitacional. 

IV - Tal comunicabilidade opera relativamente a contratos estabelecidos anteriormente à entrada 

em vigor do RAU, que subsistam, e não apenas relativamente aos constituídos após a 

entrada em vigor da Lei n.º 6/2006. 

V - Quando se verifica um decaimento, não é através da ampliação do âmbito do recurso aberto 

pela outra parte que o recorrido poderá promover a reapreciação da decisão que lhe foi 

desfavorável, mas sim através de recurso próprio. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 5958/18.0T8FNC.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 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Servidão de passagem 

 Sentença 

 Usucapião 

 Servidão legal 

 Acórdão 

 

Não se verifica a “dupla conforme” que, nos termos do art. 671.º, n.º 3, do CPC, obsta à 

admissibilidade do recurso de revista quando o acórdão recorrido confirmou a sentença 

com “fundamentação essencialmente diferente”, concretamente, decretando a constituição, 

por via judicial, de uma servidão de passagem a favor de prédio encravado, com base no 

art. l550.º do CC, quando a sentença (revogada) havia reconhecido a existência de uma 

servidão de passagem por usucapião, com base nos arts. 1287.º e ss. do CC. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 85/13.0TBMRA-E2-A.S1 - 6.ª Secção  

 Maria Olinda Garcia (Relatora)  

 Ricardo Costa 

 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Reforma de acórdão 

 Fundamentos 
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O pedido de reforma da decisão judicial, prevista no art. 616.º, n.º 2, do CPC, destina-se apenas 

a corrigir lapsos manifestos ou ostensivos da decisão. Tal norma não permite ao reclamante 

apresentar mais um mecanismo para expressar a sua discordância quanto à decisão sobre o 

mérito da causa e para pedir a revogação dessa decisão. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 5831/18.2T8VIS-A.C1.S1 - 6.ª Secção  

 Maria Olinda Garcia (Relatora)  

 Ricardo Costa 

 António Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação declarativa 

 Devedor 

 Compensação de créditos 

 Extinção das obrigações 

 Defesa por exceção 

 Reconvenção 

 

I - O réu que alega ter invocado a compensação de créditos, por via extrajudicial (6 anos antes 

de ser demandado), e que pretende demonstrar esse facto na sua defesa, não tem de 

formular pedido reconvencional. 

II - A compensação de créditos, eficazmente invocada pelo devedor-credor, produz os mesmos 

efeitos do cumprimento. Se na defesa apenas se pretende demonstrar que, à data da 

propositura da ação, autor e réu já não eram devedores e credores recíprocos (por se 

encontrarem compensados os créditos), trata-se de um modo de defesa por exceção. 

III - O réu que alega a operatividade extintiva da compensação extrajudicial de créditos tem 

como objetivo (demonstrado esse facto) vir a ser absolvido do pedido, nos termos do art. 

576.º, n.º 3, do CPC. 

IV - Do teor do art. 266.º, n.º 2, al. c), do CPC não se pode concluir que o legislador tenha 

imposto ao réu, que já tinha invocado a compensação por via extrajudicial, o ónus de 

formular pedido reconvencional. 

V - A certeza e a segurança das relações contratuais devem permitir, a quem invoca eficazmente 

a compensação de um crédito, confiar que o efeito extintivo inerente ao exercício desse 

direito potestativo se produziu definitivamente na ordem jurídica. Tendo presente que o 

direito processual serve a correta ordenação das situações de direito substantivo, 

dificilmente se compreenderia a imposição de formular pedido reconvencional a quem não 

se sente credor da contraparte. O que o réu pretenderá demonstrar é que já não era devedor, 

quando foi demandado, porque o pagamento havia sido realizado por meio de 

compensação. Não pretende demonstrar que é credor da contraparte. 

VI - Não admitir o réu a fazer prova da exceção respeitante à invocada compensação 

extrajudicial, por se entender que só podia ser feita valer em reconvenção, mas, ao mesmo 

tempo, entender que a reconvenção nunca seria admitida no caso concreto, porque, sendo a 

autora uma massa insolvente, tal estaria excluído pelas regras do art. 90.º e ss. do CIRE, 

sendo o réu condenado no pedido, traduz-se numa significativa afetação dos direitos de 

defesa do réu. 

VII - A insolvência superveniente da contraparte não deve afetar o efeito extintivo da obrigação 

que já se tenha produzido com a eficaz invocação da compensação de créditos, por via 

extrajudicial, nos termos dos arts. 848.º e 854.º do CC. 
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 13-04-2021 

 Revista n.º 69310/19.0YIPRT.G1.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 

 Liquidação 

 Obrigação de restituição 

 Decaimento 

 Alçada da Relação 

 

I - Tendo sido determinado, em despacho proferido na 1.ª instância no apenso de liquidação, que 

o insolvente entregasse à administradora da insolvência a quantia de € 1 702,6 , é esta 

obrigação de entrega que traduz o decaimento do recorrente, ou seja, a medida em que este 

é vencido. 

II - Sendo esse valor inferior a metade da alçada da Relação, o recurso de revista não é 

admissível (art. 629.º, n.º 1, do CPC). 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 93/16.T8MNC-E.G1-A.S1 

 Pinto de Almeida (Relator)  

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Recurso de revista 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Presunções judiciais 

 Autoridade do caso julgado 

 

I - O STJ conhece matéria de direito, como princípio geral de um tribunal de revista, sendo as 

decisões proferidas pela Relação no plano dos factos, em regra, irrecorríveis (arts. 662.º, n.º 

4, 674.º, n.º 3, e 682.º, n.
os 

1 e 2, do CPC). 

II - O STJ pode, no entanto, sindicar a aplicação da lei adjectiva pela Relação em qualquer das 

dimensões relativas à decisão da matéria de facto provada e não provada (arts. 662.º, n.
os 

1 

e 2, 674.º, n.º 1, al b), do CPC) – não uso ou uso deficiente ou patológico dos poderes-

deveres em segundo grau –, com a restrição constante do art. 662.º, n.º 4, do CPC.  

III - Assumindo-se a 2.ª instância como um verdadeiro e próprio segundo grau de jurisdição 

relativamente à matéria de facto, com autonomia volitiva e decisória nessa sede, mediante a 

reapreciação dos meios de prova indicados pelas partes ou daqueles que se mostraram 

acessíveis com observância do princípio do dispositivo, sempre que essa reapreciação se 

move no domínio da livre apreciação da prova e sem se vislumbrar que tenha desrespeitado 

a força plena de qualquer meio de prova, imposta por regra vinculativa extraída de regime 
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do direito probatório, essa actuação regida pelo art. 662.º, n.º 1, do CPC é insindicável em 

sede de revista, nos termos conjugados dos arts. 662.º, n.º 4, e 674.º, n.º 3, 1.ª parte, do 

CPC.  

IV - Tem sido jurisprudência constante do STJ que, por via da válvula de escape residual de 

reapreciação da matéria de facto prevista no art. 674.º, n.º 3, 2.ª parte, amparada no art. 

682.º, n.º 2, 2.ª parte, sempre do CPC, a revista possa servir legitimamente para controlar o 

uso da construção de presunções judiciais utilizadas pelas instâncias, tendo em vista 

verificar a violação de norma legal (nomeadamente os arts. 349.º e 351.º do CC), a sua 

coerência lógica (ilogismo manifesto e evidente) e a fundamentação probatória de base 

quanto ao facto conhecido. Esse controlo jurisdicional não abarca a migração e 

consideração de factos provados em outro processo envolvendo as partes, ao abrigo da 

autoridade de caso julgado (que não é de conhecimento oficioso), para conjugar essa 

factualidade prejudicialmente vinculativa por decisão judicial anterior com a factualidade 

provada no processo a decidir, a fim de extrair, em conjunto, a sua convicção quanto à 

aplicação do direito confrontado com o material probatório trazido ao processo (art. 607.º, 

n.º 4, pela remissão do art. 663.º, n.º 2, 2.ª parte, do CPC), culminada na subsunção jurídica 

pertinente. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 2395/11.1TBFAF.G2.S1 - 6.ª Secção  

 Ricardo Costa (Relator) 

 António Barateiro Martins 

 Ana Paula Boularot 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Culpa exclusiva 

 Concorrência de culpa e risco 

 

I - Em matéria de responsabilidade pelos danos resultantes de acidente causados por veículos de 

circulação terrestre (art. 503.º, n.º 1, do CC), a verificação de qualquer das circunstâncias 

referidas no art. 505.º do CC, nomeadamente ser o acidente imputável a facto, culposo ou 

não, do lesado, exclui a responsabilidade objectiva do detentor do veículo causador do 

acidente no círculo tutelado dos «riscos próprios do veículo», tendo em conta que esse 

comportamento interrompe o nexo de causalidade que, em relação ao dano, representa o 

risco do veículo. 

II - O art. 505.º do CC admite, nomeadamente em face da salvaguarda do prescrito no art. 570.º 

do CC., o concurso da imputação do acidente ao lesado com o risco próprio do veículo, a 

fim de se repartirem quotas de responsabilidade, desde que: (i) o risco especial de 

circulação seja um risco agravado de funcionamento deficiente e/ou imprevidente da 

máquina ou das especificidades de perigo da circulação em concreto, que justifique e torne 

plausível, numa lógica equilibrada e racional do regime legal para tutela do lesado, 

especialmente quanto este apenas evidencia uma negligência de reduzida censurabilidade 

(culpa leve ou levíssima) e de diminuta relevância causal para a produção ou agravamento 

dos danos sofridos pelo próprio, uma comparticipação da parte lesante que responde 

independentemente de culpa; (ii) haja uma contribuição desse risco do veículo para a 

ocorrência do sinistro gerador dos danos, mobilizando-se um juízo de adequação e 

proporcionalidade atendendo à intensidade desses riscos próprios da circulação do veículo 

e à sua concreta relevância causal para o acidente. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

40 

 

III - Verificando-se um comportamento da vítima que, na conjugação da ilicitude decorrente da 

violação de regras estradais e da falta da diligência objectiva exigível na circulação 

automóvel, merecedor de juízo de censura a título de culpa, se revele a causa exclusiva do 

acidente/colisão e dos danos resultantes, por isso sendo-lhe unicamente imputável a 

produção do acidente, fica excluída a responsabilidade objectiva do condutor/veículo 

lesante, acolhida no art. 503.º, n.º 1, por aplicação do art. 505.º do CC. 

 

 13-04-2021 

 Revista n.º 4883/17.7T8GMR.G1.S1 - 6.ª Secção  

 Ricardo Costa (Relator) 

 António Barateiro Martins 

 Ana Paula Boularot (declaração de voto) 

 

 Uniformização de jurisprudência 

 Processo urgente 

 Férias judiciais 

 Prazo judicial 

 Ato processual 

 

Os actos inseridos na tramitação dos processos qualificados como urgentes, cujos prazos 

terminem em férias judiciais, são praticados no dia do termo do prazo, não se transferindo a 

sua prática para o primeiro dia útil subsequente ao termo das férias judiciais. 

 

 15-04-2021 

 Recurso para Uniformização de Jurisprudência n.º 1855/13.4TBVRL-B.GL-B.SL-A - 7.ª 

Secção  

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 António Barateiro Martins 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 

 Luís Espírito Santo 

 Maria dos Prazeres Pizarro Beleza 

 Abrantes Geraldes 

 Ana Paula Boularot (vencida) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Pinto de Almeida 

 Tomé Gomes 

 José Raínho 

 Maria da Graça Trigo 

 Olindo Geraldes 

 Alexandre Reis 

 Pedro de Lima Gonçalves 

 Rosa Tching 

 Maria do Rosário Morgado 

 Fátima Gomes 

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

41 

 

 Oliveira Abreu 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 Nuno Pinto Oliveira 

 António Magalhães 

 Ricardo Costa 

 Jorge Dias 

 Rijo Ferreira (declaração de voto) 

 Ferreira Lopes 

 João Cura Mariano 

 António Joaquim Piçarra (Presidente) 

 

 Acidente de viação 

 Fundo de Garantia Automóvel 

 Responsabilidade extracontratual 

 Direção efetiva 

 Veículo automóvel 

 Proprietário 

 Condução de veículo sem autorização do proprietário 

 Contrato de seguro 

 Sub-rogação 

 Aplicação da lei no tempo 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - Em acção destinada à efectivação da responsabilidade decorrente de acidente de viação 

intentada contra o FGA, por falta de seguro obrigatório, o proprietário, também 

demandado, só responde solidariamente com o Fundo, na vigência do DL n.º 522/85 de 31-

12, se detiver a direcção efectiva e interessada do veículo causador do acidente. 

II - Tendo-se provado que, no dia do acidente, o proprietário não tinha autorizado o condutor a 

conduzir o veículo e que, por isso, não detinha a direcção efectiva do veículo, não pode 

aquele ser responsabilizado pelas consequências do acidente. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 440/07.4TBLNH.L1.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Direito ao repouso 

 Iniciativa privada 

 Colisão de direitos 

 Princípio da proporcionalidade 

 Ruído 

 Direitos de personalidade 

 Arguição de nulidades 

 Ambiguidade 

 Omissão de pronúncia 
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I - O direito ao repouso, ao sono e à tranquilidade de uma parte prevalece sobre o direito à 

actividade económica da outra. 

II - A harmonização entre esses direitos há-de obedecer ao princípio da proporcionalidade de 

modo que, se possível, a afirmação de um direito não implique necessariamente a exclusão 

do outro. 

III - Procedendo-se a essa harmonização, tendo em conta que não é possível ao autor controlar a 

redução do funcionamento do equipamento poluente (em termos de ruído) de modo a 

conter-se dentro dos limites de 50% (caso em que o ruído se manteria dentro dos limites 

regulamentares), considera-se adequado fazer suspender esse funcionamento em períodos 

(fixos) que tenham por referência os convencionais períodos de férias escolares. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 19/18.5T8CBC.G1.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator)  

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Acidente de viação 

 Responsabilidade extracontratual 

 Danos reflexos 

 Danos não patrimoniais 

 Progenitor 

 Vítima 

 Menor 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Dano biológico 

 Perda da capacidade de ganho 

 Danos patrimoniais 

 Danos futuros 

 Juros de mora 

 Contagem dos juros 

 

I - Face à orientação do AUJ n.º 6/2014, é de entender, por maioria de razão (ou, no limite, por 

igualdade de razão), que gozam do direito a indemnização por danos não patrimoniais os 

pais de uma criança sobrevivente atingida de modo particularmente grave, que sofre danos 

não patrimoniais particularmente graves. 

II - Havendo condenação em indemnização a apurar em liquidação, os juros de mora contam-se 

desde a citação na acção declarativa, quando peticionados, e não da sentença condenatória 

ou da citação na acção de liquidação.  

III - Na fixação da indemnização por dano biológico em que se toma em consideração o défice 

funcional e a sua repercussão na actividade profissional futura está a atender-se ao dano 

patrimonial, mesmo que o dano biológico possa gerar dano não patrimonial. 

IV - Quando o tribunal a quo fixa um valor indemnizatório com recurso à equidade o STJ não 

deve alterar o valor fixado senão em caso de não utilização dos critérios habituais da 

jurisprudência para a fixação deste tipo de danos ou de manifesta desrazoabilidade. 

 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

43 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 1751/15.0T8CTB.C1.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Garantia bancária 

 Garantia autónoma 

 Cláusula on first demand 

 Alteração anormal das circunstâncias 

 Força maior 

 Factos notórios 

 Negócio indireto 

 Banco 

 Garantia de boa execução do contrato 

 Renovação do negócio 

 Pagamento 

 Câmara de Comércio Internacional 

 Contrato de consórcio 

 Contrato de empreitada 

 Boa-fé 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - Na presente acção estão em causa duas contragarantias prestadas por um banco 

(contragarante) a pedido de um ordenador, emitidas em favor de outro banco (garante de 

1.º plano), o que envolve uma operação de garantia indirecta, em que se visava assegurar 

obrigações assumidas pelo ordenador em contrato de empreitada relativo à construção de 

dois novos terminais de passageiros no aeroporto internacional de Tripoli, na Líbia, em 

favor do dono da obra (beneficiário), destinando-se a assegurar determinadas obrigações 

emergentes deste contrato base. 

II - Tais contragarantias foram prestadas sob a forma de garantia bancária autónoma, à primeira 

solicitação, e discute-se se no seu âmbito se pode obviar à sua renovação com fundamento 

na guerra do Iraque e seus eventos subsequentes.  

III - As contragarantias foram emitidas ao abrigo do princípio da autonomia contratual com 

aplicação das Regras Uniformes para Garantias de Pagamento URDO, n.º 458, versão 2008 

da CCI e das Regras e Usos Uniformes para os Créditos Documentários denominadas UCP 

600 publicadas pela Câmara do Comércio Internacional. 

IV - Tendo sido solicitada ao contragarante a sua renovação ou pagamento, na formulação 

“extend or pay”, já depois da situação social conturbada que se vivia na Líbia e da qual o 

contragarante estava ciente - e também era facto notório –, e não tendo este recusado a sua 

renovação, com oposição do ordenador, deve considerar-se que a renovação não pode 

produzir efeitos sobre o ordenador – arts. 334.º, 762.º e 437.º do CC –, como causa de força 

maior. 

V - A causa de força maior impeditiva da manutenção das obrigações do ordenador estava 

contratualizada no contrato com o dono da obra, nos termos do qual as garantias e 

contragarantias estavam previstas e com base no qual foram negociadas e emitidas. O 

contrato de empreitada previa ele próprio a possibilidade de existência de causa de força 

maior e regulava os seus efeitos (cf. factos provados 14, 17 e 26); a prestação das garantias 

de adiantamento e boa execução resultavam desse mesmo contrato como obrigação das 
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autoras; se o contrato admite que as obrigações dele decorrentes para as partes ficam 

suspensas por causa de força maior, deve essa força maior, repercutir-se nas obrigações de 

prestação de garantia, seja pela devolução das prestadas, seja pela não renovação. 

VI - O direito não pode ser indiferente a eventos como a guerra e, por isso, se tem admitido que 

a garantia bancária autónoma não é totalmente autónoma nem automática. 

VII - A exigência de renovação ou pagamento tem ainda de ser efectuada de acordo com os 

termos acordados, nomeadamente beneficiário, valor, data de validade, devendo o 

contragarante averiguar se tais elementos estavam em conformidade com o pedido 

recebido, recusando-o se tal desconformidade lhe fosse evidente; por dispor de prova 

líquida. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 9020/15.0T8PRT.P2.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Ação executiva 

 Penhora 

 Substituição 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação 

 Requisitos 

 Rejeição de recurso 

 Motivação do recurso 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A reclamação contra o despacho de não admissão do recurso de revista prevista no art. 643.º 

do CPC, constituindo uma das modalidades que pode assumir a impugnação de decisões 

judiciais, deve conter a exposição dos fundamentos da revogação do despacho em causa, 

pelo que, não sendo enunciado qualquer fundamento para a revogação desse despacho, 

deve ser objeto de rejeição liminar por aplicação extensiva do disposto no art. 641.º, n.º 2, 

al. b), 1.ª parte, do mesmo Código. 

II - Nas execuções, atento o regime específico previsto nos arts. 852.º e 854.º, ambos do CPC, 

apenas cabe revista, nos termos gerais, dos acórdãos da Relação proferidos nos 

procedimentos de liquidação não dependente de simples cálculo aritmético, de verificação 

e graduação de créditos e de oposição deduzida contra a execução, ressalvados os casos em 

que o recurso é sempre admissível. 

III - Não é admissível o recurso de revista interposto de um acórdão proferido pela Relação 

sobre a substituição da penhora. 

 

 20-04-2021 

 Reclamação n.º 3141/07.0TBLLE.L1-A.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 
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 Abuso de direito 

 Suppressio 

 Venire contra factum proprium 

 Livrança 

 Preenchimento abusivo 

 Boa-fé 

 Princípio da confiança 

 Pacto de preenchimento 

 Ónus da prova 

 Embargos de executado 

 Vencimento da dívida 

 Garantia bancária 

 

I - O abuso de direito, na modalidade de suppressio, tutela a confiança do beneficiário, perante a 

inacção do titular do direito, devendo, para ser relevante, verificar-se um não exercício 

prolongado, uma situação de confiança, uma justificação para essa confiança, um 

investimento de confiança e a imputação da confiança ao não-exercente. 

II - O mero decurso do tempo, sem que tenha sido exigido o pagamento da dívida por parte do 

credor, não é suscetível de criar no devedor a confiança de que não lhe vai mais ser exigido 

o cumprimento da obrigação que sobre ele impende. 

III - Não abusa do direito a credora que instaura uma execução com base em livranças, 

assinadas pela subscritora e pelo avalista, que lhe foram entregues aquando da celebração 

de contratos de garantia bancária e que preencheu de acordo com esses contratos, apondo-

lhes data de vencimento cerca de 8 anos após poder exigir o cumprimento da obrigação 

subjacente aos devedores.  

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 7268/18.4T8LSB-A.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Inventário 

 Partilha dos bens do casal 

 Conferência de interessados 

 Mapa de partilha 

 Caso julgado formal 

 Passivo 

 Notário 

 Sentença homologatória 

 Negócio jurídico 

 Nulidade 

 Impossibilidade objetiva 

 Impugnação da matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Prova testemunhal 
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 Prova documental 

 

I - Fora as intervenções (excepcionais) previstas no art. 674.º, n.º 3, do CPC, não cabe nas 

atribuições do STJ, enquanto tribunal de revista, sindicar o modo como a Relação 

reapreciou os meios de prova sujeitos à sua livre apreciação. 

II - As dívidas aprovadas por todos os interessados maiores na conferência preparatória do 

inventário consideram-se reconhecidas nos termos do art. 38.º, n.º 1, do RJPI. 

III - O acordo celebrado pelos interessados na mesma conferência sobre a venda total ou parcial 

dos bens do património comum vincula-os nos seus precisos termos. 

IV - O despacho determinativo da partilha deve ser impugnado, nos termos do n.º 4 do art. 57.º 

do RJPI, caso algum interessado pretenda impugnar a maneira de organizar a partilha, sob 

pena de a mesma se consolidar.  

V - A sentença proferida num processo judicial constitui um verdadeiro acto jurídico, a que se 

aplicam as regras regulamentadoras dos negócios jurídicos. 

VI - A impossibilidade física como causa de nulidade prevista no art. 280.º, n.º 1, do CC refere-

se apenas às coisas ou prestações que constituem o objecto propriamente dito, enquanto a 

impossibilidade legal respeita quer a este quer ao conteúdo do negócio.  

VII - Não padece de nulidade, por impossibilidade física nem legal, a partilha constante do 

respectivo mapa, elaborado em conformidade com o despacho, não impugnado, que 

determinou a forma da partilha, considerando as normas legais aplicáveis e o deliberado na 

conferência preparatória, nomeadamente quanto a dívidas aprovadas pelos interessados e, 

logo, reconhecidas e ao bem que acordaram vender.  

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 16012/19.8T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Contrato de mandato 

 Mandato com representação 

 Procuração 

 Mandante 

 Mandatário 

 Terceiro 

 Abuso de direito 

 Venire contra factum proprium 

 Contrato de empreitada 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 

I - No mandato com representação, os efeitos jurídicos do contrato de empreitada celebrado pelo 

mandatário produzem-se na esfera jurídica do mandante. Assim, a obrigação de pagamento 

do preço da obra constitui-se na esfera jurídica do último. 

II - O mandato tem um regime jurídico estruturalmente concebido para regular a prática de atos 

jurídicos por conta alheia. Para agir por conta de outrem afigura-se irrelevante que o 

mandatário aja em seu nome ou no do mandante.  
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III - O terceiro com quem o mandatário celebra um negócio em execução do mandato é alheio a 

este contrato.  

IV - Na análise das posições jurídicas decorrentes do mandato com representação, impõe-se 

distinguir entre o plano relacional interno - entre mandante e mandatário - e o plano 

relacional externo - entre mandante e terceiro. A atuação em nome do mandante cria uma 

relação jurídica direta entre mandante e terceiro.  

V - O mandante pode apenas legitimamente confiar em que o empreiteiro exija exclusivamente 

ao mandatário o pagamento do preço devido em circunstâncias normais, i.e., de 

cumprimento por parte deste das obrigações por si assumidas perante o mandante (v.g., da 

obrigação de entregar ao empreiteiro as quantias disponibilizadas com vista ao pagamento 

do preço da obra) e, deste modo, de adimplemento das obrigações do mandante perante o 

empreiteiro (a obrigação de pagamento do preço pela realização da obra). 

VI - Com base no factum proprium do empreiteiro, consubstanciado na conclusão do contrato 

de empreitada em execução do mandato que contém uma cláusula de exclusão de 

pagamentos diretos pelo mandante ao empreiteiro, o mandante não pode legitimamente 

esperar que o empreiteiro nunca venha a exigir-lhe diretamente, independentemente das 

circunstâncias, o pagamento do preço em dívida. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 5657/14.2YIPRT.L3.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Responsabilidade bancária 

 Intermediação financeira 

 Resolução bancária 

 Princípio da não oneração adicional do credor/acionista 

 Princípio da igualdade 

 Equidade 

 Banco de Portugal 

 Deliberação 

 Invalidade 

 Banco 

 Responsabilidade contratual 

 Dever de informação 

 Competência material 

 Tribunal comum 

 Tribunal cível 

 Tribunal administrativo 

 Incidente anómalo 

 Questão prejudicial 

 Caso julgado formal 

 Atividade bancária 

 Equidade 

 Princípio da adequação 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da confiança 
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 Constitucionalidade 

 

I - Os tribunais civis têm competência para conhecer, a título incidental, nos termos do art. 91.º 

do CPC, da (in)validade das deliberações do BdP respeitantes à resolução do BES. 

II - 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. 

III - 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. 

IV - 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 um banco cujo colapso inesperado seria catastrófico para os depositantes, as empresas, 

os outros bancos, a economia e os contribuintes.  

V - Na aplicação das medidas de resolução, compete ao BdP selecionar discricionariamente “os 

activos, passivos, elementos extra patrimoniais 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). 

VI - 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. 

VII - 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. 

VIII - As deliberações de 11 e de 14-08-2014, de 13 e de 29-12-2015 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. 

IX - 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. 

X - 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. 

XI - 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.  

XII - 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. 

XIII - 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. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 1215/16.5T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Revista excecional 

 Fundamentos 

 Extemporaneidade 

 Interposição de recurso 

 Julgamento ampliado 

 Constitucionalidade 

 Processo equitativo 

 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 Direito ao recurso 

 Duplo grau de jurisdição 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Ocorre dupla conformidade decisória entre a sentença e o acórdão recorrido, que confirma 

aquela, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente distinta, ainda que no 

acórdão exista um desenvolvimento argumentativo face à sentença, desde que o mesmo se 

situe no âmbito do mesmo instituto jurídico. 

II - É no momento da interposição do recurso de revista que o recorrente deve indicar se existe 

um fundamento para admissão da revista pela via excecional, prevenindo a hipótese de a 

revista regra não ser admissível por a tal obstar a dupla conformidade (art. 671.º, n.
os

 1 e 3, 

do CPC). 

III - O julgamento ampliado da revista (art. 686.º do CPC) só se poderia colocar se o recurso de 

revista fosse admissível, sendo que, só depois de admitido, os autos seriam presentes ao 

Presidente do STJ, com parecer do relator, para se pronunciar sobre o requerido. 

IV - Não se verifica qualquer imposição constitucional no que concerne à existência de um 

duplo grau de jurisdição em matéria civil, pelo que não se verifica a invocada 

inconstitucionalidade. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 15129/15.2T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Fernando Samões 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Deserção da instância 

 Requisitos 

 Audição prévia das partes 

 Princípio da cooperação 

 Dever de gestão processual 

 Extinção da instância 

 Suspensão da instância 

 Falecimento de parte 

 Negligência 

 Despacho 
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 Princípio do contraditório 

 Constitucionalidade 

 Processo equitativo 

 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 

I - Do disposto no art. 281.º do CPC conclui-se que: é necessário que seja proferida decisão 

sobre a deserção (referindo-se o n.º 4 do art. 281.º do CPC a “simples despacho”), não 

ocorrendo, portanto, de forma automática. 

II - Não basta o mero decurso do prazo de seis meses para que ocorra a deserção da instância, é 

necessário, também, apurar se o processo está parado por negligência das partes. 

III - No que respeita à audição antes de ser proferida a decisão a julgar extinta a instância por 

deserção, não se encontra qualquer disposição legal que determina essa audição, nem a 

mesma decorre do princípio do contraditório ou do princípio da cooperação e do dever de 

gestão processual.  

IV - A não intervenção do tribunal desde o despacho que suspende a instância por óbito de um 

interessado até à decisão que julga extinta a instância por deserção, não viola o princípio da 

cooperação previsto no art. 7.º do CPC ou o dever de gestão processual previsto no art. 6.º 

deste diploma legal, porquanto não cabe ao tribunal terminar com a inércia das partes, 

impondo-lhes a prática de atos que as mesmas não pretendam praticar (devendo sofrer as 

consequências legais da sua omissão), pois a maior intervenção que o CPC confere ao juiz 

para providenciar pelo andamento célere do processo e com vista à prevalência da justiça 

material em detrimento da justiça adjetiva, não afasta o princípio da autorresponsabilização 

das partes.  

V - Não ocorre inconstitucionalidade por violação do princípio do processo equitativo, do 

direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. 

 

 20-04-2021 

 Revista n.º 27911/18.4T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Fernando Samões 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de seguro 

 Seguro de vida 

 Declaração inexata 

 Obrigação de informação 

 Questionário 

 Boa-fé 

 Formação do negócio 

 Proposta de seguro 

 Aceitação da proposta 

 Factos não provados 

 Relevância jurídica 

 Anulabilidade 

 Eficácia 

 Risco 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 
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I - Ao celebrar um contrato de seguro de vida, o segurado tem o ónus de não encobrir qualquer 

facto que possa contribuir para a percepção do risco por parte da seguradora, sendo certo 

que se o não fizer, ocultando factos relevantes sobre o seu estado de saúde, perde o direito 

à contra-prestação da seguradora. 

II - A informação relevante não é apenas o diagnóstico, sempre posterior aos sintomas da 

doença, mas toda a informação que à luz de um critério normal, se revele importante sobre 

o estado de saúde do segurado. 

III - Trata-se de uma obrigação que além de resultar das condições gerais do contrato, é a única 

consentânea com as regras da boa-fé (art. 227.º do CC). 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 312/13.3TVLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Simulação de contrato 

 Contrato de compra e venda 

 Nulidade do contrato 

 Abuso do direito 

 Suppressio 

 Ónus da prova 

 Terceiro 

 Credor 

 Legitimidade 

 Presunções judiciais 

 Regras da experiência comum 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Está ferido de nulidade, por simulação (art. 240.º do CC), a escritura de compra e venda de 

imóvel, em que nem os “vendedores” quiseram vender, nem os “compradores” comprar, 

tendo a escritura sido celebrada com o único propósito de retirar da titularidade do 

vendedor o imóvel para que não fosse alvo de penhora. 

II - A nulidade do negócio pode ser invocada por terceiro – que é aquele que não interveio no 

acordo simulado – com interesse na declaração de nulidade por ser credor do vendedor. 

III - Para se concluir que o terceiro ao invocar a nulidade está a agir com abuso de direito é 

indispensável a prova de factos que preencham a previsão do art. 334.º do CC. 

IV - A prova por presunção judicial, que se baseia sempre numa regra da experiência, para a 

partir de um facto conhecido dar como provado o facto presumido, é de uso exclusivo das 

instâncias. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 2359/13.0TBVCD.P2.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 
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 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Danos não patrimoniais 

 Equidade 

 Cálculo da indemnização 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Princípio da igualdade 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - A indemnização por danos não patrimoniais é fixada equitativamente, à luz dos critérios dos 

arts. 496.º, n.º 4, e 494.º do CC, devendo ainda ponderar-se os valores fixados em casos 

semelhantes, na procura de uniformização de critérios, por força do art. 8.º, n.º 3, do CC. 

II - Se o valor fixado pela Relação respeitar os critérios de igualdade e proporcionalidade, não 

há razão para ser alterado pelo STJ. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 1139/16.6T8VFR.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 COVID-19 

 Contagem de prazos 

 Suspensão 

 Prazo de interposição do recurso 

 Lei especial 

 Interpretação da lei 

 Acórdão fundamento 

 Fotocópia 

 Ónus jurídico 

 Oposição de acórdãos  

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Propriedade industrial 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Nos termos do n.º 5, al. d), do art. 6.º-B da Lei n.º 4-B/2021 de 01-02, não estão abrangidos 

pelo regime de suspensão de prazos processuais fixado no n.º 1, entre outros actos, os 

requerimentos de interposição de recurso. 

II - Nos recursos em que se invoca conflito jurisprudencial que se pretende ver resolvido, o 

recorrente tem o ónus de juntar com o requerimento de interposição do recurso, cópia do 

acórdão fundamento, sob pena de rejeição (art. 637.º, n.º 2, do CPC). 

III - Se não cumpriu esse ónus e é notificado para o fazer, o prazo para juntar o acórdão não se 

encontra abrangido pela regra da suspensão de prazos fixada no n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 

4-B/2021, devendo antes aplicar-se o regime previsto no n.º 5, al. d), para a interposição 

dos recursos. 
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 22-04-2021 

 Revista n.º 263/19.8YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme parcial 

 Segmento decisório 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Poderes da Relação 

 Reapreciação da prova 

 Lei processual 

 Violação de lei 

 Matéria de direito 

 Subempreitada 

 Incumprimento definitivo 

 Resolução do negócio 

 Obrigação de indemnizar 

 

I - A aferição sobre a existência de dupla conforme e, portanto, sobre a admissibilidade ou não 

do recurso normal de revista, deve fazer-se mediante o confronto de cada um dos 

segmentos decisórios. 

II - Tendo a Relação alterado, para mais, a indemnização em que a ré foi condenada, vendo 

agravada a sua posição no litígio, não poderá estar constrangida pela situação de dupla 

conforme e poderá lançar mão da revista para o STJ. 

III - Os poderes do STJ são muito limitados quanto ao julgamento da matéria de facto, cabendo-

lhe, fundamentalmente, e salvo situações excepcionais (art. 674.º, n.º 3, in fine, e art. 682.º, 

n.º 2, do CPC), limitar-se a aplicar o direito aos factos materiais fixados pelas instâncias 

(682.º, n.º 1, do CPC) e não podendo sindicar o juízo que o tribunal da Relação proferiu em 

matéria de facto. 

IV - Contudo, o STJ, como tribunal de revista, pode censurar o modo como a Relação exerceu 

os poderes de reapreciação da matéria de facto, já que se tal for feito ao arrepio do art. 

662.º do CPC, está-se no âmbito da aplicação deste preceito e, por conseguinte, no 

julgamento de direito. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 1484/15.8T8PDL.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Contrato de fretamento 

 Transporte aéreo 

 Natureza comercial 

 Liberdade de forma 
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 Presunções judiciais 

 Regras da experiência comum 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Responsabilidade contratual 

 Incumprimento do contrato 

 Presunção de culpa 

 Obrigação de indemnizar 

 

I - A celebração dos contratos mercantis – tanto quanto os contratos civis – não está sujeita a 

qualquer forma especial, podendo a vontade das partes ser exteriorizada por qualquer via 

juridicamente relevante (oral ou escrita, física ou electrónica). 

II - As presunções judiciais hão-de basear-se nas máximas de experiência, nos juízos correntes 

de probabilidade, nos princípios da lógica ou nos próprios dados da intuição humana. 

III - As presunções judiciais não se reconduzem a um meio de prova próprio, consistindo, antes, 

em ilações que o julgador extrai a partir de factos conhecidos para dar como provados 

factos desconhecidos, nos termos definidos no art. 349.º do CC. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 24140/16.5T8PRT.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Coligação ilegal 

 Suprimento judicial 

 Despacho 

 Caso julgado 

 Conhecimento do mérito 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

O despacho a ordenar a notificação do autor, nos termos e para os efeitos previstos no art. 38.º, 

n.º 1, do CPC, configura uma decisão ordenatória ou preparatória, insuscetível de formar 

caso julgado, na medida em que não dirime a questão concreta suscitada pela defesa na 

contestação. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 595/17.0T8LSB.L1-B.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 mediação imobiliária 

 Cláusula de exclusividade 

 Direito à retribuição 

 Denúncia 

 Proprietário 
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 Bem imóvel 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Negociações preliminares 

 

Em contratos de mediação imobiliária com cláusula de exclusividade, a empresa terá direito à 

remuneração acordada nos casos em que o negócio visado não se concretize por causa 

imputável ao cliente proprietário do bem imóvel. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 2952/19.8T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Expropriação por utilidade pública 

 Cálculo da indemnização 

 Fundamentos 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Pressupostos 

 Rejeição de recurso 

 

I - O princípio geral da recorribilidade das decisões judiciais sofre várias exceções, daí que o 

acórdão recorrido, proferido em processo expropriativo, tem como limite recursório o 

tribunal da Relação, quando está em causa a fixação do valor da indemnização devida, 

conforme decorre do art. 66.º, n.º 5, do CExp, sem prejuízo dos casos em que é sempre 

admissível o recurso para o STJ nos termos do art. 629.º, n.º 2, do CPC. 

II - O recurso para o Supremo cuja interposição é vedada pelo art. 66.º, n.º 5, do CExp é todo 

aquele que se refere à fixação da indemnização, seja com fundamento na discordância dos 

critérios legais que a decisão recorrida adotou ou interpretou, seja com base na 

discordância relativamente à matéria de facto em que assentou. 

III - A excecionalidade do recurso de revista tem, necessariamente, de encerrar situações em que 

perpassa dos autos uma dupla conformidade entre as decisões da 1.ª instância e do tribunal 

da Relação, pelo que, não sendo admissível a revista, por motivo distinto da conformidade 

de julgados, encontra-se excluída a admissibilidade da revista excecional. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 1994/06.8TBVNG.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Extemporaneidade 

 Prazo de interposição do recurso 

 Trânsito em julgado 
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 Arguição de nulidades 

 Incidente anómalo 

 Princípio da igualdade 

 Processo equitativo 

 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 Direito ao recurso 

 Constitucionalidade 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Apresentado o recurso extraordinário para o Pleno do STJ, para uniformização de 

jurisprudência, cabe ao relator proceder a exame preliminar, determinando o direito 

adjetivo civil que o recurso será rejeitado, nomeadamente, quando ultrapassado o prazo de 

30 dias, contados do trânsito em julgado do acórdão recorrido. 

II - Para o reconhecimento da tempestividade estabelecida no art. 689.º do CPC, impõe-se 

considerar os preceitos adjetivos condizentes aos arts. 617.º, n.º 6, e 670.º, n.º 5, ambos do 

CPC, donde, confrontado o acórdão que conheceu da revista interposta [proferido em 23-

05-2019]; o acórdão que conheceu das invocadas nulidades do acórdão que conheceu da 

revista [proferido em 19-09-2019]; o acórdão [proferido em 05-02-2020] que reconheceu 

como manifestamente infundado o requerimento em que se invoca a nulidade do acórdão 

proferido em 19-09-2019, temos que o acórdão recorrido se considera, para todos os 

efeitos, transitado em julgado, conhecidas que foram as invocadas nulidades, ou seja, desde 

19-09-2019, onde o tribunal proferiu decisão definitiva, pelo que, tendo sido interposto 

recurso extraordinário para o Pleno do STJ, para uniformização de jurisprudência, através 

de requerimento que deu entrada em juízo em 02-03-2020, importa concluir pela manifesta 

extemporaneidade do recurso, uma vez que não foi respeitado o prazo para a respetiva 

interposição. 

 

 22-04-2021 

 Recurso para Uniformização de Jurisprudência n.º 1046/15.0T8PNF.P1.S1-B - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 

 Revisão de sentença estrangeira 

 Requisitos 

 Ónus da prova 

 Divórcio litigioso 

 Regulação das responsabilidades parentais 

 Alimentos devidos a menores 

 Recurso de revista 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Fotocópia autenticada 

 Certidão 

 Convenção de Haia 

 Aplicação da lei no espaço 

 Lei aplicável 
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 Trânsito em julgado 

 Citação edital 

 Citação em país estrangeiro 

 Princípios de ordem pública portuguesa 

 Ordem pública internacional 

 Lei estrangeira 

 Princípio do contraditório 

 Igualdade das partes 

 Litispendência 

 Tribunal estrangeiro 

 Propositura da ação 

 Abuso do direito 

 Junção de documento 

 Documento superveniente 

 Ato inútil 

 Litigância de má-fé 

 Lapso manifesto 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - Embora a revisão de sentença estrangeira corra, em primeira instância, perante o tribunal da 

Relação, o recurso que cabe do acórdão (que decida de mérito) é de revista e não de 

apelação, como sucede com o processo a que se referem os arts. 967.º e ss. do CPC, 

havendo que retirar daí as devidas consequências quanto aos poderes de alteração da 

matéria de facto pelo STJ, circunscritos aos que se prevêem para o julgamento de qualquer 

revista. 

II - A autenticidade do documento de que conste a sentença a rever consente que se trate de uma 

cópia autenticada da sentença, é aferida pela lei do país onde a sentença foi proferida e 

exige que tal documento provenha da autoridade competente segundo a lei do Estado de 

origem. 

III - A apostilha é um certificado de que a assinatura e o selo/carimbo aposto num documento 

público estrangeiro foram emitidos pela entidade competente designada no âmbito da 

Convenção de Haia de 05-10-1 61; não tem de ser aposta no próprio “acto” (documento), 

podendo sê-lo numa folha ligada a ele; autentica a origem do documento público 

subjacente, mas não se relaciona com o conteúdo desse documento público, presumindo-se 

que um documento de natureza pública tenha um conteúdo verdadeiro e correcto. 

IV - O juízo de compatibilidade da decisão revidenda com os princípios da ordem pública 

internacional do Estado Português deve ser aferido pelo resultado do reconhecimento, o 

que implica um “exame global”, importando que esse resultado seja, em concreto (caso a 

caso), “manifestamente incompatível” com aqueles princípios, de modo que sejam postos 

em causa ou fortemente contrariados “interesses da maior dignidade e transcendência”, 

“valores muito significativos”, representando “uma intolerável ofensa da harmonia 

jurídico-material interna ou uma contradição flagrante com os princípios fundamentais que 

informam a ordem jurídica portuguesa”. 

V - Dada a sua importância, a lei impõe que o tribunal da Relação verifique oficiosamente se 

estão preenchidos os requisitos das als. a) e f) do art. 980.º do CPC. Quanto aos restantes 

(als. b) a e)), presumindo-se a sua existência, deles está o requerente dispensado de fazer 

prova, impendendo sobre o requerido a prova de que não se verificam. Se, pelo exame do 
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processo, ou por conhecimento derivado do exercício das suas funções, o tribunal não 

apurar a falta deles, não pode ser recusada a confirmação. 

VI - O facto de o réu ter sido citado editalmente (uma das formas de citação também previstas 

no ordenamento português), no âmbito de processo a correr na Suíça, na sequência da 

tentativa frustrada da sua citação pessoal em território português, não redunda na violação 

dos princípios do contraditório, da igualdade das partes e da ordem pública internacional do 

Estado Português. 

VII - Embora disponha o art. 580.º, n.º 3, do CPC, que [é] irrelevante a pendência da causa 

perante jurisdição estrangeira, prosseguindo o processo em tribunal português e 

improcedendo a excepção de litispendência, tal não impede que venha a ser confirmada 

sentença estrangeira cuja revisão seja pedida em Portugal, quando o tribunal estrangeiro 

preveniu a jurisdição, ou seja, quando, perante ele, tenha a acção sido intentada antes da 

que corre em tribunal português. 

O momento em que se considera intentada a acção na qual foi proferida a decisão a rever 

deve ser determinado de acordo com a lei processual do Estado de origem. 

VIII - Embora, no caso previsto no n.º 2 do art. 982.º do CPC (em que se consagra o privilégio 

da nacionalidade), se admita um controlo de mérito, o que implica examinar os factos e o 

direito aplicável, não pode o tribunal da Relação proceder a um novo julgamento e não 

pode admitir novos meios de prova sobre a matéria de facto. O controlo de mérito cinge-se 

à matéria de direito e o tribunal revisor não pode alterar a decisão, só podendo conceder ou 

negar a confirmação da sentença revidenda. 

IX - Na obrigação de alimentos a menores decorrente do divórcio dos progenitores, devem ser 

consideradas as normas de conflitos resultantes das Convenções (mencionadas no acórdão) 

que elegem como elemento de conexão relevante a residência habitual do menor (no caso, 

estamos perante menores que residem na Suíça) e que são aplicáveis em vez das normas de 

conflito previstas no CC português. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 78/19.3YRLSB.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Preterição do tribunal arbitral 

 Incompetência absoluta 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Interpretação da lei 

 Decisão interlocutória 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - O acórdão da Relação que aprecie uma decisão de natureza interlocutória relativa a matéria 

processual apenas admite recurso nas situações excepcionais previstas no art. 671.º, n.º 2, 

do CPC. 

II - O legislador, ao prever, no art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, as situações relativas à violação 

das regras de competência em que o recurso é sempre admissível, reproduziu a norma da 

al. a) do art. 96.º do CPC (que diz respeito à infracção das regras de competência em razão 
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da matéria, da hierarquia e das regras de competência internacional), mas não contemplou a 

da al. b), que se reporta à preterição do tribunal arbitral (necessário e voluntário). 

III - É de concluir, face à conjugação dos ditos preceitos, que apenas a violação das regras de 

competência internacional ou em razão da matéria ou da hierarquia permite a interposição 

de recurso de revista ao abrigo do disposto no art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, não cabendo 

aí a preterição do tribunal arbitral. 

 

 22-04-2021 

 Revista n.º 2654/19.5T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Recusa de cumprimento 

 Restituição do sinal 

 Insolvência 

 Bem imóvel 

 Tradição da coisa 

 Consumidor 

 Administrador de insolvência 

 Lista de créditos reconhecidos e não reconhecidos 

 Graduação de créditos 

 Direito de retenção 

 Ilicitude 

 Culpa 

 

Quando o administrador de insolvência do promitente vendedor optar pela recusa do 

cumprimento de contrato-promessa de compra e venda, o promitente comprador tem direito 

a ser ressarcido pelo valor correspondente à prestação efectuada, nos termos dos arts. 106.º, 

n.º 2, 104.º, n.º 5, e 102.º, n.º 3, do CIRE, aprovado pelo DL n.º 53/2004, de 18-03. 

 

 27-04-2021 

 Recurso para Uniformização de Jurisprudência n.º 872/10.0TYVNG-B.P1.S1-A 

 Jorge Dias (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 João Cura Mariano 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 António Barateiro Martins 

 Fernando Batista 

 Vieira e Cunha 

 Luís Espírito Santo 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 José Raínho 

 Maria da Graça Trigo 
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 Olindo Geraldes 

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Rosa Tching 

 Maria do Rosário Morgado 

 Fátima Gomes 

 Graça Amaral 

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 Oliveira Abreu 

 Fernando Samões 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 António Magalhães 

 Ricardo Costa 

 Maria João Vaz Tomé (declaração de voto) 

 Nuno Pinto Oliveira (declaração de voto) 

 Rijo Ferreira (declaração de voto) 

 Ana Paula Boularot (vencida) 

 Maria Clara Sottomayor (vencida) 

 Pinto de Almeida (vencido) 

 

 Ação executiva 

 Nulidade processual 

 Rejeição de recurso 

 Despacho do relator 

 Reclamação 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 6573/09.5TBVFX-B.L1-A.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

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

 

 Despacho do relator 

 Reclamação 

 Suspeição 

 Condenação em multa 

 Rejeição de recurso 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Inadmissibilidade 

 

I - Quando as alegações de reclamação para a conferência correspondem a uma repetição das 

alegações iniciais ou não contêm argumentos novos, é admissível reproduzir a 

fundamentação da decisão singular e até fazer só uma remissão para esta. 
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II - Quando a recondução a alguma das hipóteses previstas nas alíneas do n.º 2 do art. 629.º do 

CPC é a única hipótese de admissibilidade do recurso e é a própria recorrente a recusar que 

tal norma seja aplicável a decisão de não admissão sai reforçada. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 46/11.3TMFAR-Y.E2-A.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Omissão de pronúncia 

 

A nulidade por contradição entre os fundamentos e decisão verifica-se sempre que, considerada 

a decisão final como o desenlace de um raciocínio, se regista, a final, uma contradição – 

uma contradição lógica – entre os pressupostos e a conclusão (todos os argumentos 

apontavam para certa decisão e, sem que nada o fizesse esperar, a decisão final foi a oposta 

ou diferente da que se anunciava). 

 

 29-04-2021 

 Incidente n.º 704/12.5TVLSB.L3.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 União de facto 

 Cessação 

 Enriquecimento sem causa 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes da Relação 

 Conhecimento oficioso 

 Ampliação do âmbito do recurso 

 Legitimidade 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Excesso de pronúncia 

 

I - O art. 662.º do CPC confere à Relação o poder – rectius o poder-dever – de reapreciar e, por 

conseguinte, de alterar o teor, eliminar ou aditar pontos à decisão sobre a matéria de facto, 

independentemente da iniciativa das partes. 

II - Para o pedido de ampliação do objecto do recurso tem legitimidade exclusiva a parte 

vencedora quando, apesar de a decisão lhe ser favorável, não tenham sido acolhidos todos 

ou alguns dos fundamentos de facto ou de direito que tenha invocado (cfr. art. 636.º, n.º 1, 

do CPC). 

III - A cessação da união de facto não justifica que um dos sujeitos se apodere em exclusivo 

daquilo que foi adquirido com o esforço e para o proveito comum, devendo considerar-se a 

aplicação da disciplina do enriquecimento sem causa. 
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 29-04-2021 

 Revista n.º 684/17.0T8ABT.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 Contrato de concessão comercial 

 Aplicação de lei estrangeira 

 Convenção de Roma 

 Contrato atípico 

 Regime aplicável 

 Contrato de fornecimento 

 Contrato de agência 

 Rescisão unilateral 

 Aviso prévio 

 Indemnização de clientela 

 Nexo de causalidade 

 

I - Tendo as partes clausulado no contrato entre elas outorgado que o mesmo seria regido pela 

lei italiana, nos termos dos arts. 1.º e 3.º da Convenção de Roma de 1980 sobre a lei 

aplicável às obrigações contratuais, é aplicável à celebração, execução e cessação deste 

contrato o regime do direito italiano. 

II - Um contrato em que um comerciante acorda com um produtor industrial a compra e venda 

dos produtos por este fabricados, numa cadência estável e contínua, com vista à revenda 

dos mesmos, por aquele, numa determinada zona, com exclusividade, no direito italiano, 

tal como sucede na quase totalidade dos países da União Europeia, é um contrato 

juridicamente atípico, mas socialmente típico, com a denominação, em Itália, de contrato 

de concessão de venda (concessione di vendita). 

III - O contrato de concessão de venda é, pois, um modelo contratual conhecido e estudado no 

direito italiano que, não tendo um regime legal específico, é regulado pelo que consta das 

cláusulas que as partes nele inserem, pelas regras gerais que regem o direito dos contratos, 

podendo aplicar-se-lhe, por analogia, regras especiais que a lei preveja para tipos 

contratuais que lhe são próximos, como seja o contrato de fornecimento (somministrazione) 

ou o contrato de agência, operação, na qual, a doutrina e a jurisprudência italiana 

desempenham um papel que não pode ser ignorado. 

IV - Apesar da jurisprudência em Itália não se mostrar favorável à aplicação das regras do 

contrato de agência ao contrato de concessão de venda, a ficção da constituição de uma 

nova, mas idêntica, relação contratual, nas situações em que a primitiva, apesar de ter 

cessado pelo decurso do tempo contratualmente previsto, continua a ser executada de facto, 

prevista, no art. 1750.º do CC Italiano para o contrato de agência, deve também aplicar-se, 

por analogia, ao atípico contrato de concessão de venda. 

V - Este novo contrato, como resultado da transformação ope legis do anterior contrato de 

concessão de venda de duração determinada, mantém as mesmas cláusulas do anterior, com 

exceção da que respeita à sua duração, que passa a ser por tempo determinado, e daquelas 

que venha a ser objeto de alteração por vontade das partes, ao abrigo do princípio da 

liberdade contratual que inclui a faculdade de alterar o contratado. 

VI - O novo contrato de concessão de venda, de constituição ficcionada por lei, é de duração 

indeterminada, pelo que a sua cessação por simples vontade unilateral de uma das partes, 
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exige necessariamente um pré-aviso que permita à contraparte salvaguardar-se das 

consequências negativas inerentes ao fim de uma relação que, pelas suas caraterísticas, é 

uma relação duradoura, sendo esse pré-aviso o exigido, pela aplicação analógica do 

disposto no art. 1569.º do CC Italiano, para os contratos de fornecimento 

(somministrazione) de duração indeterminada. 

VII - O incumprimento do dever de pré-aviso gera a obrigação de indemnizar os danos que 

decorram do incumprimento desse dever acessório, abrangendo apenas aqueles prejuízos 

que, numa relação de causalidade adequada, tenham resultado de a cessação do contrato 

não ter sido antecipadamente comunicada. 

VIII - A relutância da jurisprudência italiana em reconhecer o direito a uma indemnização de 

clientela pela cessação de um contrato de concessão de venda não deve impedir esse 

reconhecimento quando, no caso concreto, se provou não só a existência de uma intensa 

atividade colaborativa entre concedente e concessionária, como também que, cessadas as 

relações contratuais, a primeira fez sua a clientela que havia sido angariada pela segunda, 

no âmbito daquela parceria comercial, beneficiando, assim, a concedente da atividade da 

concessionária, ao longo de toda a relação contratual que entre elas se desenvolveu. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 734/10.1TVPRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Inventário 

 Relação de bens 

 Reclamação 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Sucumbência 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 705/14.9TBPTL.G1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação de divisão de coisa comum 

 Reconvenção 

 Usucapião 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

Para efeitos de verificação da dupla conformidade a que alude o art. 671.º, n.º 3, do CPC, deve 

considerar-se que as fundamentações são essencialmente diversas quando seguem 

percursos distintos, acolhendo raciocínios jurídicos diferentes, não quando divergem em 
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pormenores ou em aspetos secundários, sem que se possa afirmar que seguiram linhas de 

pensamento autónomas. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 115/16.3T8PRG.G1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Inadmissibilidade 

 Direito de preferência 

 Oposição de julgados 

 Questão fundamental de direito 

 

 29-04-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 37/17.0T8VPA.G1.S1-A - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 Abrantes Geraldes 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de mútuo 

 Pagamento em prestações 

 Prestações periódicas 

 Vencimento antecipado 

 Interpelação 

 Prazo de prescrição 

 

I - O disposto no art. 781.º do CC aplica-se às prestações fracionadas ou repartidas, isto é, 

aquelas em que o objeto global está previamente determinado, mas o seu cumprimento se 

divide no tempo por várias e sucessivas prestações instantâneas, nelas se incluindo a 

prestação de reembolso do mútuo, quando é dividida em amortizações parcelares que 

devem ocorrer periodicamente. 

II - Apesar da redação equívoca do referido art. 781.º, a mesma deve ser interpretada no sentido 

de que o vencimento antecipado das demais prestações, tendo por causa a falta de 

pagamento de uma delas, não ocorre automaticamente, sendo apenas concedida ao credor a 

faculdade de exigir, antecipadamente, o cumprimento de todas as prestações. 

III - As prescrições de curto prazo das als. d) e e) do art. 310.º do CC abrangem as obrigações 

periódicas, pagáveis em prestações sucessivas, englobando o pagamento de juros 

convencionais e a amortização de capital mutuado, com origem na celebração de um 

contrato de mútuo. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 723/18.8T8OVR-A.P1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
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 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Contrato de mediação imobiliária 

 Cláusula contratual geral 

 Preterição de formalidades 

 Nulidade 

 Obrigação de restituição 

 Comissão 

 Remuneração 

 Abuso do direito 

 

I - As cláusulas de um contrato de mediação pré-elaborado em que não foi feita prova que 

tenham sido objeto de uma negociação entre as partes, devem considerar-se sujeitas ao 

regime das cláusulas contratuais gerais, constante do DL n.º 446/85, de 25-10, o que 

obrigava, à época, à aprovação prévia do modelo contratual onde se inserem pela Direção 

Geral do Consumidor, nos termos do n.º 4 do art. 16.º, da Lei n.º 15/2013, de 08-02, na sua 

redação original. 

II - Não tendo existido essa aprovação, o n.º 5 do mesmo art. 16.º “sancionava” tal omissão com 

a nulidade (atípica) do respetivo contrato, não podendo este vício ser invocado pela 

empresa de mediação. 

III - As especiais caraterísticas da prestação do mediador no contrato de mediação e da sua 

sinalagmaticidade, colocam algumas dificuldades no apuramento do âmbito do dever de 

restituição, perante um contrato de mediação nulo. 

IV - A atividade desenvolvida pela mediadora, com vista à angariação de interessados para o 

negócio objeto da mediação, sem que esse negócio se concretize, não sendo a ausência de 

resultado imputável ao cliente, não é considerada uma atividade que, só por si, aporte 

alguma vantagem ou benefício para o cliente. 

V - Se da atividade desenvolvida pela autora não foi alcançado nenhum dos resultados a que o 

pagamento da retribuição estava condicionado, não faz qualquer sentido que, por força da 

nulidade do contrato, a autora possa obter aquilo a que não teria direito se o contrato fosse 

válido. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 5722/18.7T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Embargos de terceiro 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Penhora 

 Prédio 

 Nua-propriedade 

 Doação 

 Registo predial 

 Hipoteca 
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 Registo predial 

 Terceiro 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 830/15.9T8ACB-A.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Autoridade do caso julgado 

 Propriedade horizontal 

 Constituição 

 Requisitos 

 Fração autónoma 

 Direito de propriedade 

 Aquisição 

 Usucapião 

 Corpus 

 Animus possidendi 

 Compropriedade 

 Partes comuns 

 

I - A autoridade de caso julgado é hoje reconhecida à decisão daquelas questões preliminares 

que forem antecedente lógico indispensável à emissão da parte dispositiva do julgado, em 

homenagem à economia processual, ao prestígio das instituições judiciárias quanto à 

coerência das decisões que proferem e, finalmente, à estabilidade e certeza das relações 

jurídicas. 

II - Assim, não é a decisão, enquanto conclusão do silogismo judiciário, que adquire o valor de 

caso julgado, mas o próprio silogismo considerado no seu todo. 

III - A única forma reconhecida pelo nosso direito de fazer incidir, sobre o mesmo edifício, 

direitos de propriedade individualizados sobre fracções distintas do prédio, é a propriedade 

horizontal. 

IV - Para que a propriedade horizontal possa ser constituída por decisão judicial impõe-se que, a 

par dos requisitos civis previstos nos arts. 1414.º e 1415.º do CC, se verifiquem os 

correspondentes requisitos administrativos. 

V - É possível a aquisição, por usucapião, de uma fracção autónoma desde que se preencham ou 

verifiquem os pressupostos atinentes à propriedade horizontal enunciados nos arts. 1414.º e 

1415.º do CC. 

VI - Para além de que, para se adquirir uma fracção autónoma de prédio em propriedade 

horizontal, por usucapião, é preciso não apenas a existência da posse relativamente ao 

direito de propriedade sobre essa fracção, mas igualmente a actuação com corpus e animus 

de comproprietário (com a convicção de ser comproprietário das partes comuns, nos termos 

e para os efeitos do art. 1420.º do CC). 

VII - Reconhecida e confirmada numa acção (em que A pede o reconhecimento da aquisição do 

direito de propriedade por usucapião sobre uma fracção) a existência de posse, com todas 

as características imprescindíveis à afirmação daquela forma originária de aquisição de 

direitos, tal matéria possessória, por força da autoridade de caso julgado, pode ser usada em 
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posterior acção entre as mesmas partes e em que o mesmo A peticiona a aquisição daquele 

direito de propriedade sobre aquela fracção, mas em termos de propriedade horizontal. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 25365/19.7T8LSB.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Reclamação 

 

Na decisão de reclamação apresentada ao abrigo do art. 643.º do CPC, existindo dupla conforme 

entre as decisões das instâncias, verifica-se o impedimento à admissibilidade do recurso de 

revista previsto no n.º 3 do art. 671.º, do CPC. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 7066/17.2T8GMR.G1-A.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Adoção 

 Requisitos 

 Idade 

 Contagem de prazos 

 Confiança judicial de menores 

 Petição inicial 

 Indeferimento 

 Indeferimento liminar 

 Processo de jurisdição voluntária 

 

I - Na interpretação do n.º 3 do art. 1980.º do CC, conjugado com o n.º 2 do mesmo preceito, e 

tendo em conta que a al. c) do art. 279.º do CC, relativa ao cômputo do tempo, determina 

que «[o] prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 

horas do dia que corresponda, dentro da última semana, mês ou ano, a essa data», não 

oferece dúvidas que a previsão de «idade não superior a 15 anos» do n.º 3 corresponde à 

previsão de «menos de 15 anos» do número anterior. 

II - Deste modo, pode concluir-se: (i) que, em regra, a pessoa a ser adoptada deve ter menos de 

15 anos à data em que o requerimento de adopção é apresentado, o que significa que o 

mesmo requerimento deve dar entrada até ao dia em que o adoptando faz 15 anos; (ii) se 

for filho do cônjuge do adoptante, pode o adoptando ter entre 15 e 18 anos à data da 

apresentação do requerimento de adopção; (iii) se, antes do dia em que fez 15 anos, foi 

“confiado” aos adoptantes ou a um deles, pode o adoptando ter entre 15 e 18 anos à data de 

apresentação do requerimento de adopção. 
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III - A situação dos autos não se encontra abrangida: nem pela regra do n.º 2 do art. 1980.º do 

CC, uma vez que, à data do requerimento de adopção, a menor tinha mais de 15 anos; nem 

pelo regime do n.º 3 do mesmo artigo, uma vez que, antes de fazer 15 anos, a menor não foi 

confiada aos requerentes, quer a confiança seja entendida em sentido técnico-jurídico, quer 

seja entendida em sentido amplo, de forma a abranger outras situações jurídicas. Não 

cabendo sequer equacionar da eventual relevância da entrega fáctica da menor aos cuidados 

dos requerentes, na medida em que tal entrega ocorreu quando a menor tinha já mais de 15 

anos. 

IV - Deste modo, devido à ultrapassagem do limite máximo de idade da menor para poder ser 

adoptada, é manifesta a improcedência do pedido de adopção, pelo que, nos termos do n.º 1 

do art. 590.º do CPC, é de confirmar a decisão de indeferimento do requerimento inicial. 

 

 29-04-2021 

 Revista n.º 3733/20.1T8CBR.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Processo tutelar 

 Interesse superior da criança 

 Direito de audição 

 Menor 

 Princípio do contraditório 

 Regulação das responsabilidades parentais 

 Decisão provisória 

 Direito de visita 

 Incumprimento 

 Princípio da proporcionalidade 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Enquanto nos processos de jurisdição contenciosa há um conflito de interesses entre as partes 

que ao tribunal compete dirimir de acordo com os critérios estabelecidos no direito 

substantivo, nos processos de jurisdição voluntária há, diversamente, um interesse 

fundamental tutelado pelo direito que ao juiz cumpre regular nos termos mais convenientes 

e oportunos. 

II - Da apontada natureza dos processos de jurisdição voluntária decorre um particular regime 

processual por modo a que o tribunal avoque a defesa do interesse que a lei lhe confia: 

simplificação processual, inquisitório, não sujeição a critérios de legalidade estrita 

(devendo antes adoptar-se em cada caso a solução mais conveniente e oportuna) e a não 

definitividade das resoluções (que sempre podem ser alteradas em função das 

circunstâncias). 

III - A esse particular regime geral acrescem as especificidades processuais estabelecidas para o 

processo tutelar cível: o superior interesse da criança como critério decisório primordial, a 

audição da criança, a conjugação e harmonização de decisões, o respeito pelo contraditório 

relativamente à informação e provas e a possibilidade de decisões provisórias ou de alterar 

provisoriamente decisões já adoptadas. 
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IV - Quer o art. 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança quer o art. 6.º da Convenção 

Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança estatuem que o tribunal deve, antes de 

tomar a decisão e na medida da sua capacidade de discernimento, consultar a criança, 

dando-lhe oportunidade de expressar, livremente e se necessário em privado, o seu ponto 

de vista sobre os assuntos com ela relacionados, para ser tido em consideração. 

V - O art. 5.º do RGPTC consagra duas modalidades de audição da criança: uma, enquanto 

procedimento para realização do direito de audição (n.
os

 1 a 5); outra, enquanto 

procedimento de recolha antecipada da prova por declarações da criança (n.
os

 6 e 7). 

VI - Consultar a criança, se necessário em privado, significa, desde logo, ouvi-la sem a presença 

dos pais e dos seus advogados, mas também, e sobretudo se tal for solicitado, que o que foi 

transmitido ao tribunal não seja retransmitido aos seus pais. 

VII - Nos casos de exercício do direito de audição não é invocável o exercício do contraditório 

dado que o campo de aplicação deste se limita às declarações que são prestadas enquanto 

meio de prova. 

VIII - No processo tutelar cível o superior interesse da criança é o critério primordial de 

decisão. 

IX - Trata-se de um conceito indeterminado a preencher de acordo com as circunstâncias de 

cada caso, e que se concretiza na potenciação da efectividade do exercício dos direitos 

primordiais da criança através de uma abordagem abrangente do concreto quadro 

circunstancial relativamente ao qual tem lugar a intervenção do tribunal. Numa palavra: no 

confronto das várias posições defendidas ou adoptáveis deve dar-se preferência e 

prevalência àquela que melhor garanta o exercício dos direitos da criança, mostrando-se a 

mais conveniente e oportuna para o efeito. 

X - Esse critério primordial implica a necessidade de conjugação e harmonização das decisões, 

resultando do quadro legal estabelecidos a atribuição ao juiz de um amplo poder de, para 

cabal promoção do superior interesse da criança, ao longo do desenrolar do processo e 

seus incidentes, em qualquer momento e em qualquer procedimento, decretar decisões 

provisórias, quer inovatórias quer modificativas de regimes já decididos, que conforme as 

concretas circunstâncias do caso se forem mostrando convenientes e oportunas. 

XI - Estando incluídos nesses poderes o de, constatando no decurso do incidente de 

incumprimento que os termos da execução do regime de visitas fixado estavam a interferir 

no bem-estar das crianças e para obviar a essa interferência, nesse mesmo incidente alterar 

provisoriamente o regime de visitas já estabelecido no processo principal. 

XII - Os poderes do STJ relativamente às decisões proferidas em processos de jurisdição 

voluntária estão limitados, pelo n.º 2 do art. 988.º do CPC, ao controlo de legalidade estrita 

– no caso saber se é admissível alterar provisoriamente o regime fixado em incidente de 

incumprimento e se a decisão proferida respeita o critério decisório legalmente 

estabelecido –, estando deles excluída a apreciação do seu conteúdo dessas decisões no que 

concerne à utilização de citérios de conveniência ou oportunidade. 
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 Inventário 

 Partilha da herança 

 Sucessão legitimária 
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 Herdeiro 

 Quinhão hereditário 

 Alienação 

 Sentença homologatória 

 Autoridade do caso julgado 

 Ação de divisão de coisa comum 

 

I - O processo de inventário destina-se a fazer cessar a comunhão hereditária procedendo à 

partilha dos bens; o que se alcança mediante a definição dos chamados à sucessão, da 

definição dos quinhões atribuíveis a cada um dos interessados, da definição dos bens a 

partilhar, da realização da partilha e da adjudicação dos bens. Sendo que na prossecução 

dessa finalidade deve ocorrer correspondência com a situação existente no momento da 

realização da partilha (art. 611.º do CPC). 

II - Os herdeiros legitimários não podem deixar de ser chamados ao inventário (para aí se 

certificar, no confronto com os demais interessados, quer o seu título sucessório quer a 

extensão do seu quinhão), mas caso tenham alienado os seus direitos sucessórios (art. 

2124.º do CC) devem ser também chamados ao inventário, como interessados directos, os 

beneficiários dessa alienação (para, no confronto com os demais interessados, não só 

certificarem a sua qualidade de adquirentes duma posição sucessória mas também, e 

sobretudo, participarem na operação de partilha com vista a serem-lhes adjudicados os bens 

que na partilha lhes couberem). 

III - Tendo um herdeiro legitimário que havia adquirido o quinhão sucessório de outro herdeiro 

legitimário optado por apenas invocar no inventário o seu título de herdeiro legitimário, 

dando azo a que fosse preenchido o quinhão do herdeiro legitimário que havia alienado 

esse seu quinhão, ficou vinculado à autoridade de caso julgado decorrente da sentença 

homologatória dessa partilha. 

IV - Não podendo invocar em posterior acção de divisão de coisa comum de bem adjudicado 

naquela partilha um quinhão superior ao que naquele inventário lhe foi adjudicado. 
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 Sociedade comercial 

 Destituição de gerente 

 Justa causa 

 Indemnização 

 Danos patrimoniais 

 Princípio da diferença 

 Remuneração 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Condenação em quantia a liquidar 

 Danos não patrimoniais 
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I - O art. 257.º, n.º l, do CSC estatui a livre revogabilidade da relação entre a sociedade e o 

gerente por ato unilateral e discricionário daquela, independentemente de justa causa, pelo 

que a inexistência de justa causa, releva apenas para efeitos do direito a indemnização do 

gerente pelos danos sofridos em consequência dessa destituição, nos termos do n.º 7 deste 

mesmo artigo. 

II - Na falta de convenção, a indemnização pelos danos patrimoniais decorrentes da destituição 

de gerente sem justa causa, é calculada de acordo com o estabelecido no n.º 7 do citado art. 

257.º, ou seja, tendo como limite máximo o valor das remunerações que o destituído 

receberia até perfazer o prazo para que foi nomeado, ou não tendo sido fixado limite 

temporal para o exercício do cargo, em função da presunção de que «se manteria no cargo 

ainda por mais de quatro anos», aferindo-se o montante da indemnização pecuniária 

segundo a teoria da diferença, consagrada no n.º 2 do art. 566.º do CC. 

III - Cabe, assim, ao destituído do cargo de gerente, em conformidade com a regra geral do ónus 

da prova prevista no art. 342.º, n.º 1, do CC, a alegação e prova de factos demonstrativos de 

que a sua situação real, após a destituição, é mais gravosa do que aquela em que se 

encontraria se não tivesse ocorrido a destituição, ou seja, que a perda das remunerações 

constitui um verdadeiro dano, em virtude de, no referido período de tempo, não ter 

conseguido uma ocupação que lhe proporcionasse rendimento igual ou superior ou por ter 

encontrado uma onde tivesse uma remuneração inferior sendo, nesse caso, o valor da 

indemnização equivalente à diferença entre o valor que auferia e o passou a receber. 

IV - Não estando a autora em condições de alegar os prejuízos que, mercê da sua destituição do 

cargo de gerente, veio a sofrer posteriormente à propositura da ação, nada impede o 

tribunal de condenar a ré sociedade em quantia a liquidar, nos termos do art. 609.º, n.º 2, do 

CPC, visto constituir jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal que a aplicação 

desta norma pode ter lugar, tanto nos casos em que é deduzido um pedido genérico não 

subsequentemente liquidado como naqueles em que o pedido se apresenta determinado, 

mas os factos constitutivos da liquidação da obrigação não são provados. 

V - Não fazendo o n.º 7 do art. 257.º do CSC qualquer distinção entre danos patrimoniais e não 

patrimoniais, nenhum impedimento legal existe quanto à compensação destes últimos 

danos, desde que, pela sua gravidade, medida por um padrão objetivo, mereçam a tutela do 

direito, o que acontece quando a própria destituição do cargo gera alteração/depreciação 

das condições psicológicas do gerente ao ponto de determinar a toma de anti depressivos 

por parte deste. 
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 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 
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 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ocupação de imóvel 

 Indemnização 

 Expropriação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da razoabilidade 

 Processo equitativo 

 Conclusões 

 

I - As conclusões do recurso não devem constituir um repositório de repetições face ao que 

ficou alegado, mas antes proceder a um sumário conclusivo daquilo que se alegou. 

II - Por isso, se as alegações se houveram no âmbito da norma do art. 640.º, n.º 1, do CPC, 

podem as conclusões remeter resumidamente para a forma como a impugnação foi 

efectuada no corpo das alegações. 
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 Revista n.º 3332/13.4TBTVD.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Dano biológico 

 Danos patrimoniais 

 Danos futuros 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Princípio da igualdade 

 Danos não patrimoniais 

 

I - Em sede de ressarcimento do dano patrimonial futuro, e tendo o dano repercussão sobre a 

necessidade de aquisição ou produção de rendimentos, por parte do lesado, deve ser 

ressarcido atribuindo um capital que se venha a esgotar no final da vida do lesado – “vida 

do lesado”, e não apenas a respectiva “vida activa”, já que, mesmo na situação de 

pensionista, existem, na normalidade da vida, trabalhos e actividades que se desenvolvem e 

que envolverão um esforço necessariamente superior. 

II - “O juízo prudencial e casuístico em matéria de dano não patrimonial deve ser mantido, salvo 

se o critério adoptado se afastar, de modo substancial e injustificado, dos padrões que se 

entende deverem ser adoptados numa jurisprudência evolutiva e actualística, abalando a 

segurança na aplicação do direito e o princípio da igualdade”. 
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