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Maio 
 

 Reforma de acórdão 

 Custas 

 Omissão de pronúncia 

 Lapso manifesto 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 844/12.0TBVCD.P1.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Autoridade do caso julgado 

 Pressupostos 

 Propriedade horizontal 

 Condomínio 

 

I - A não ser nos casos legalmente previstos, a autoridade do caso julgado, que se pode estender 

a questões que sejam antecedente lógico necessário da parte dispositiva do julgado, 

pressupõe a identidade dos sujeitos. 

II - Por inexistência de identidade de sujeitos, não se verifica a autoridade do caso julgado na 

presente acção proposta pelas autoras contra o réu condomínio, se a sentença que se 

pretende impor foi proferida noutra acção proposta por alguns condóminos, que ali 

intervieram como proprietários das suas fracções, contra uma das aqui autoras. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 1051/18.4T8CHV.G1.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Litigância de má-fé 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Duplo grau de jurisdição 

 Direito ao recurso 

 Inconstitucionalidade 

 Alçada 

 Reclamação 

 

I - A 1.ª instância condenou o requerido a pagar uma indemnização por litigância de má fé; 

houve recurso para o tribunal da Relação, que se pronunciou sobre a situação, o que 

significa que houve já um grau de recurso (art. 542.º, n.º 3, do CPC). 

II - As normas relativas à litigância de má fé não impedem o recurso da decisão para o STJ, mas 

tão só asseguram a existência de um grau de recurso e é por força da 1.ª decisão ser da 1.ª 

instância, seguida da intervenção do tribunal da Relação que se esgotam os recursos 

possíveis sobre a questão. 
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III - In casu sempre faltaria um pressuposto de aplicação do art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC – 

existência de norma impeditiva de recurso para o STJ. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 2523/19.9T8PRD-E.P1-A.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Assembleia de condóminos 

 Deliberação 

 Ação de anulação 

 Legitimidade passiva 

 Propriedade horizontal 

 Condomínio 

 Representação 

 Administrador de condomínio 

 Impugnação 

 

A acção de anulação de deliberação da assembleia de condóminos deve ser instaurada contra o 

condomínio, por só ele ter legitimidade passiva, embora representado pelo respectivo 

administrador. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 3107/19.7T8BRG.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Objeto do recurso 

 Questão relevante 

 Dever de fundamentação 

 Expropriação 

 

I - Quando o recurso de revista é sempre admissível, por o acórdão recorrido estar em 

contradição com outro, da mesma ou de diferente Relação (ou do STJ), no domínio da 

mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba 

recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, o objeto desse recurso é, em 

concreto, a questão com julgados contraditórios.  

II - As razões (de facto ou de direito), os argumentos, os fundamentos, os motivos, os juízos de 

valor ou os pressupostos em que a recorrente funda a sua posição, não têm de ser objeto de 

pronúncia individualizada. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 1052/09.3TBAMD-C.L1.S1 - 1.ª Secção 
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 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Contrato de seguro 

 Seguro de grupo 

 Seguro de vida 

 Questionário 

 Declaração inexata 

 Dever de informação 

 Risco 

 Cláusula de exclusão 

 Cláusula contratual geral 

 Boa-fé 

 Abuso do direito 

 

I - O denominado seguro de grupo é aquele que cobre riscos de um conjunto de pessoas ligadas 

ao tomador do seguro por um vínculo que não seja o de segurar. 

II - Através do contrato de seguro de grupo cria-se um mecanismo destinado a proteger os 

interesses do banco que, em caso de verificação do sinistro, em virtude da cobertura do 

seguro, pode recuperar o capital e os juros que lhe sejam devidos, evitando o recurso a 

procedimentos executivos de outro modo necessários para a satisfação do respetivo crédito. 

III - E não consta do contrato qualquer cláusula que exclua a cobertura do risco, quando este 

resulte de doença pré-existente, ou seja, sendo os riscos cobertos a morte e a invalidez total 

e permanente ou absoluta e definitiva mas, para assim acontecer, deveria o questionário ser 

preenchido de forma verdadeira, declarando o aderente as patologias de que padecia, a essa 

data, de forma a que, esclarecidamente, a seguradora propusesse as condições de 

funcionamento do seguro, tendo em conta essas patologias. 

IV - No caso dos autos, decorre da matéria de facto que a doença de que o autor sofria à data da 

adesão ao seguro de grupo (celebração do contrato) se veio progressivamente a agravar, até 

passar a uma situação de invalidez assim como, também, resulta que, no questionário do 

boletim de adesão ao seguro, o autor declarou que não tinha qualquer doença. 

V - O aderente do seguro de grupo é que tem o dever de prestar informações exatas sobre as 

circunstâncias que são significativas para a apreciação do risco e, apenas, deve ser 

esclarecido, não tinha (na altura do contrato) de ser informado. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 160/14.3TBVLP.G1.S2 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Recurso de revisão 

 Tribunal competente 

 Indeferimento liminar 
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I - O recurso extraordinário de revisão é interposto no tribunal que proferiu a última decisão, a 

decisão a rever, donde resulta poder ser competente o tribunal de 1.ª instância, o tribunal da 

Relação ou o STJ. 

II - Quer nos casos de confirmação quer nos casos de revogação, o tribunal decisor em última 

instância é o que confirma ou revoga (caso tenha havido recurso, ou recursos). 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 7361/15.5T8CBR-D.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Direito a alimentos 

 Divórcio 

 Ex-cônjuge 

 Obrigação de alimentos 

 Nulidade de acórdão 

 Erro de julgamento 

 Matéria de facto 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - O erro de julgamento não se traduz em excesso ou omissão de pronúncia, ambiguidades ou 

contradições, que impliquem a nulidade do acórdão, mas pode ser tomado em consideração 

em sede de apreciação de mérito. 

II - Como escreveu o Prof. A. Reis, in Código de Processo Civil Anotado, Vol. V, Coimbra 

Editora, 1981, pp. 144-146, “Uma coisa é tomar em consideração determinado facto, outra 

conhecer de questão de facto de que não podia tomar conhecimento; o facto material é um 

elemento para a solução da questão, mas não é a própria questão”. 

III - Depois do divórcio, cada cônjuge deve prover à sua subsistência, conforme art. 2016.º, n.º 

1, do CC, mas caso haja um ex-cônjuge necessitado de alimentos a eles tem direito e, ao 

outro ex-cônjuge assiste o dever de os prestar, ponderadas as possibilidades nos termos 

gerais regulados nos arts. 2003.º a 2014.º do CC, com as especificidades relativas ao 

montante previstas no art. 2016.º-A, aditado pela Lei n.º 61/2008, de 31-10. 

IV - O art. 2009.º do CC estabelece a ordem de preferência dos vinculados à prestação de 

alimentos, sendo que, em primeira linha, estão obrigados o cônjuge ou ex-cônjuge e, só na 

falta ou impossibilidade deste, se seguem os descendentes. Assim que, não faz qualquer 

sentido a alegação do recorrente de que parte das necessidades económicas da requerente 

estão a ser satisfeitas pelo filho do casal, convivente com a requerente. 

V - Na prestação de alimentos a ex-cônjuge deve ser tomado em conta o facto de a requerente 

sempre ter cuidado casa e dos dois filhos, desde meados da década de 1980 e, sempre ter 

ajudado o requerido em tudo o que este lhe pedia, sem nunca ter sido remunerada por tais 

préstimos. Trata-se de colaboração prestada e contributiva para a economia do casal. 

VI - Na atribuição de pensão de alimentos, quem a requer deve fazer prova que dela carece para 

fazer face às exigências de uma vivência no dia a dia com a dignidade socialmente 

aceitável. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 3777/18.3T8FNC.L1.S1 - 1.ª Secção 
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 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Reforma de acórdão 

 Objeto do recurso 

 Contra-alegações 

 Acórdão 

 Formalidades 

 Conclusões 

 Alegações de recurso 

 Reclamação 

 

I - A prática de não reproduzir as contra-alegações no relatório e de não tratar as questões nelas 

colocadas ou os argumentos, funda-se em razões pragmáticas e de estilo, não significando 

que não tenham sido ponderados os argumentos invocados pelo recorrido na 

fundamentação de direito do acórdão reclamado. 

II - Por outro lado, e este argumento é decisivo, a lei permite esta forma de elaboração do 

acórdão, no art. 635.º, n.º 4, do CPC, conjugado com o art. 608.º, n.º 2, também do CPC, na 

medida em que o objeto de recurso ou o thema decidendum são apenas as conclusões do 

recorrente na alegação de recurso, as conclusões do recorrido na ampliação do recurso e 

questões de conhecimento oficioso. 

III - Assim não é nulo por omissão de pronúncia, nem se verifica qualquer causa de reforma nos 

termos do art. 616.º do CPC, se o tribunal do recurso se pronunciou sobre as questões 

suscitadas nas conclusões do recorrente, e não sobre as questões e argumentos suscitados 

pelo recorrido nas suas contra-alegações. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 327/14.4T8CSC.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Recurso para uniformização da jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Abuso do direito 

 Inconstitucionalidade 

 Princípio da separação de poderes 

 

I - Tem sido jurisprudência unânime no STJ uma orientação restritiva quanto à admissibilidade 

do recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência, exigindo-se identidade do 

núcleo factual entre os casos em confronto, tal como configurados no acórdão fundamento 
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e no acórdão recorrido. Facto e direito estão intrinsecamente ligados e tornam-se numa 

dualidade indivisível, de forma que, sendo os factos distintos, não se pode afirmar que 

estamos perante uma identidade de questões de direito. 

II - Esta interpretação rigorosa dos requisitos de admissibilidade do recurso para uniformização 

de jurisprudência explica-se pela circunstância de estar em causa a revogação de um 

acórdão do Supremo com força de caso julgado e não constitui qualquer violação do 

princípio da separação de poderes ou outros princípios constitucionais. 

III - Não se verifica qualquer identidade de questões de direito na temática da aplicabilidade do 

art. 334.º do CC em conjugação com o art. 729.º do CPC, nem compete ao Supremo 

proferir acórdãos uniformizadores de jurisprudência que limitem a liberdade do ato de 

julgar, em matéria de preenchimento de conceitos indeterminados ou de definição do 

âmbito de aplicação da figura do abuso do direito. 

 

 04-05-2021 

 Recurso para uniformização da jurisprudência n.º 2689/19.8T8GMR-B.G1.S1-A - 1.ª 

Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Contrato de mútuo 

 Pagamento em prestações 

 Prescrição 

 Incumprimento 

 Vencimento 

 Obrigação de restituição 

 Amortização 

 Insolvência 

 Fiador 

 

I - Em contratos de mútuo oneroso, o acordo pelo qual se fraciona a obrigação de restituição do 

capital mutuado é um acordo de amortização e cada uma das prestações em que a 

obrigação de restituição se fraciona é uma quota de amortização. 

II - Em consequência, cada uma das prestações mensais devidas pelo mutuário é uma quota de 

amortização do capital no sentido do art. 310.º, al. e), do CC. 

III - A circunstância de o direito de crédito se vencer na sua totalidade, em resultado do 

incumprimento, não altera o seu enquadramento em termos da prescrição, sob pena de se 

poder verificar uma situação de insolvência, a qual, manifestamente, o legislador pretendeu 

evitar, quando consagrou o prazo comum da prescrição da al. e) do art. 310.º do CC. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 3522/18.3T8LLE-A.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Rapto internacional de menores 
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 Direito internacional 

 Processo tutelar 

 Audição do beneficiário 

 Interesse superior da criança 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Legalidade 

 Recusa 

 

Nos termos do art. 13.º da Convenção sobre Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças 

(Convenção de Haia, de 25-10-1980), que determina que a autoridade judicial ou 

administrativa pode também recusar-se a ordenar o regresso da criança se verificar que esta 

se opõe a ele e que a criança atingiu já uma idade e um grau de maturidade tais que levem a 

tomar em consideração as suas opiniões sobre o assunto, tendo o tribunal recorrido 

decidido pelo não regresso com base em juízos de conveniência e oportunidade, não se 

coloca uma questão de legalidade estrita que possa ser conhecida pelo STJ, por força do 

art. 988.º, n.º 2, do CPC. 

 

 04-05-2021 

 Revista n.º 7603/20.5T8PRT-C.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Revista excecional 

 Dupla conforme 

 Admissibilidade de recurso 

 Ação executiva 

 Decisão interlocutória 

 

I - A revista excepcional (art. 672.º do CPC) está prevista para as situações de dupla conforme, 

nos termos delineados no n.º 3 do art. 671.º, do acórdão da Relação proferido sobre decisão 

de 1.ª instância que conheça do mérito da causa ou que ponha termo ao processo (n.º 1 do 

art. 671.º). 

II - Como assim, não cabe revista excepcional do acórdão da Relação que confirmou a decisão 

de 1.ª instância que em execução para prestação de facto procedeu à nomeação de perito 

para avaliar o custo da prestação, nos termos do art. 870.º do CPC. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 20310/17.7T8LSB-B.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Responsabilidade contratual 

 Intermediação financeira 
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 Obrigações de meios e de resultado 

 Dever de diligência 

 Dever de informação 

 Insolvência 

 

I - Num contrato de consultoria ao investimento, a obrigação do intermediário financeiro é uma 

“obrigação de meios” e não de “resultados”. 

III - Tendo-se provado que a recomendação na compra das obrigações em causa era, com os 

dados na altura conhecidos, um bom investimento, que o autor, com larga experiência de 

investimentos em moeda e obrigações estrangeiras, era informado mensalmente da cotação 

das obrigações, que a insolvência do emitente da obrigação foi um evento “extraordinário e 

imprevisível”, não pode dizer-se que a ré negligenciou os deveres de “diligência” e de 

“informação”, não existindo, pois, fundamento para a condenar a indemnizar o autor do 

prejuízo que sofreu com a desvalorização do activo. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 17009/18.0T8PRT.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Ação judicial 

 Divórcio sem consentimento 

 Acordo 

 Homologação 

 Alimentos 

 Casa de morada de família 

 Decisão provisória 

 

I - O processo de divórcio sem consentimento, se depois de proposta a acção os cônjuges 

acordarem em se divorciar, esse acordo determina que, para ser decretado divórcio não 

tenha de ter lugar qualquer audiência para apreciar das eventuais razões apresentadas pelo 

cônjuge autor, bastando a homologação por sentença desse acordo de dissolução do 

casamento. 

II - Os cônjuges, quer no divórcio por mútuo consentimento, quer no divórcio sem 

consentimento, podem estabelecer os acordos a que alude o art. 1755.º, n.º 1, do CC, os 

quais, nos termos do n.º 2 deste preceito, serão entendidos como destinados a vigorar 

mesmo para além do trânsito em julgado da decisão que decretar o divórcio, se deles não 

resultar o contrário. 

III - Na acção de divórcio por mútuo consentimento – em que não tenham sido estabelecidos os 

acordos a que refere o art. 1755.º, n.º 1, do CC, ou em que tais acordos tenham sido 

considerados inaptos por não acautelarem os interesses dos cônjuges ou dos filhos – e na 

acção de divórcio sem consentimento em que os cônjuges tenham acordado quanto ao 

propósito de se divorciar, o tribunal pode nos termos do art. 931.º, n.º 7, do CPC, por 

iniciativa sua ou a requerimento do cônjuge, fixar alimentos e atribuir a utilização da casa 

de família, decisões que vigorarão apenas na pendência da acção e até ao trânsito em 

julgado da sentença que decrete o divórcio. 
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IV - Para serem fixados alimentos ao cônjuge e a utilização da casa de família que se destinem a 

vigorar para lá do trânsito em julgado da sentença que decrete o divórcio, têm de ser 

instauradas, respectivamente, acção comum e acção de jurisdição voluntária nos termos do 

art. 990.º do CPC. 

V - Se em processo de divórcio sem consentimento em que os cônjuges estabeleceram acordo 

sobre o propósito de se divorciarem, o tribunal julgou improcedentes os pedidos do cônjuge 

no sentido de lhe serem fixados alimentos e atribuída a casa de família, em virtude de para 

lá do pedido aquela nada ter alegado para fundamentar a sua pretensão, depois de julgar 

esses pedidos improcedentes o juiz pode decretar o divórcio homologando aquele acordo. 

VI - O poder o juiz ordenar realizar de diligências nos termos do art. 931.º, n.º 7, do CPC e 

1778.º-A, n.º 4, do CC, resulta de ser da sua iniciativa fixar um regime provisório quanto a 

alimentos, à regulação das responsabilidades parentais ou quanto à utilização da casa de 

família, pois, se não o fez oficiosamente, cabe em regra a quem requeira essa fixação o 

ónus de alegar os factos e a presentar prova. 

VII - Não tem fundamento legal pretender-se que, sem a requerente ter alegado quaisquer factos 

e apresentado qualquer prova e sem o juiz ter entendido como necessário fazê-lo por sua 

iniciativa, mesmo assim fosse designada audiência uma vez que esta só tem lugar quando 

haja que realizar produção de prova. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 4905/19.7T8MTS.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza  

 

 Acidente de trabalho 

 Seguro de acidentes de trabalho 

 Indemnização 

 Direito de regresso 

 Sub-rogação 

 Violação de regras de segurança 

 Nexo de causalidade 

 Culpa do empregador 

 Culpa do lesado 

 

I - O direito de regresso da seguradora enunciado nos termos do art. 79.º, n.º 3, da Lei n.º 

98/2009 de 09-09, constitui uma sub-rogação legal daquela nos direitos do sinistrado contra 

o causador do acidente, na medida em que tiver pagado a indemnização porque, cumprida a 

obrigação, o crédito não se extingue, transmitindo-se por efeito desse cumprimento para o 

terceiro que o efectua. 

II - A responsabilidade regra da entidade patronal quanto aos acidentes sofridos pelos 

trabalhadores é objectiva, nos termos art. 7.º da Lei n.º 98/2009, sem embargo do recurso à 

responsabilidade subjectiva para todas as matérias não especialmente reguladas e, também, 

nos casos do art. 18.º desse diploma legal. 

III - A responsabilidade da empregadora, prevista no art. 18.º da Lei n.º 98/2009, quando tenha 

por fundamento a falta de observância, por parte daquela das regras sobre segurança e 

saúde no trabalho exige, para além da violação normativa, a necessária prova do nexo 

causal, certificando que a omissão da regra a que estava legalmente obrigada tornava 

previsível a eclosão do acidente nas concretas circunstâncias em que o mesmo ocorreu e 
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com as consequências dele decorrentes, representando o acidente a concretização 

objetivamente previsível de um dos perigos típicos que a ação da empregadora era 

susceptível de criar e que, justamente, justificaram a criação das regras de segurança 

violadas. 

IV - Estando provado que não era materialmente possível, sem inviabilizar o funcionamento da 

máquina, a colocação de uma protecção diferente daquela que a máquina possuía de acesso 

aos rolos cilíndricos em movimento, nem a colocação de um dispositivo que detectando a 

proximidade perigosa provocasse o desligamento automático da máquina antes do 

contacto, apenas se exigia ao empregador que tivesse providenciado pela formação do 

trabalhador e que lhe chamasse a atenção sempre que verificasse qualquer procedimento 

incorrecto ao trabalhar com a máquina. 

V - Provado que o trabalhador operava com a máquina há mais de oito anos e que a ré entidade 

patronal por diversas vezes lhe chamou a atenção pelo modo perigoso como aquele 

colocava a massa na máquina, perto do cilindro em movimento e aproximando a mão 

esquerda desse cilindro, deve concluir-se que nenhuma outra observância de regra de 

segurança se lhe exigia no sentido de evitar o acidente. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 756/20.4T8GMR.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Nulidade da decisão 

 Enumeração taxativa 

 Alteração dos factos  

 Livre apreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Regime de comunhão de adquiridos 

 Divórcio 

 Bem imóvel 

 Bem próprio 

 Benfeitorias 

 Inventário 

 

I - As patologias ocorridas no plano da decisão de facto não constituem as nulidades 

subsumíveis ao disposto no art. 615.º do CPC que enuncia – com caráter taxativo – as 

causas de nulidade da sentença. 

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. 

III - Sendo invocado um eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos factos 

materiais da causa, apenas é permitido ao STJ controlar a atuação da Relação nos casos da 

designada prova vinculada ou tarifada. 

IV - O valor da construção de um prédio urbano realizada por ambos os cônjuges, na vigência 

do seu casamento, celebrado no regime de bens de adquiridos, em imóvel pertencente a um 

só deles, deve ser relacionado, no inventário subsequente ao divórcio, como benfeitoria, 

por forma a que se opere a compensação devida ao património comum. 
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 06-05-2021 

 Incidente n.º 2124/15.0T8LRA.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 da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da razoabilidade 

 Meios de prova 

 Princípio do contraditório 

 

I - O critério relevante para apreciar a observância ou inobservância dos ónus enunciados no art. 

640.º do CPC há-de ser um critério adequado à função, conforme aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

II - O facto de a recorrente ter indicado os meios de prova, sem os relacionar com cada um dos 

concretos pontos de facto que considerava incorrectamente julgados, prejudica a 

inteligibilidade do fim e do objecto do recurso e, em consequência, a possibilidade de um 

contraditório esclarecido. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 618/18.5T8BJA.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto de Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Valor da ação 

 Impugnação pauliana 

 Interpretação extensiva 

 

O critério do art. 301.º do CPC deve aplicar-se, por interpretação extensiva ou por extensão 

teleológica, a todas as acções em que se discuta a existência, a validade e a eficácia de um 

acto jurídico – designadamente, às acções de impugnação pauliana. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 219/19.0T8VFN-A.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto de Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Valor da ação 

 Sucumbência 

 Caso julgado 

 Ofensa do caso julgado 
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 Regime aplicável 

 

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

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

recorribilidade das decisões, condições gerais quanto à admissibilidade e formalidades 

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

comportam revista. 

II - Só é admissível recurso ordinário nas causas de valor superior à alçada do tribunal de que se 

recorre, desde que as decisões impugnadas sejam desfavoráveis para o recorrente em valor 

também superior a metade da alçada desse tribunal, ou seja, faz-se depender a 

admissibilidade do recurso de dois requisitos cumulativos, quais sejam, o valor da causa e o 

valor da sucumbência, tendo em vista restringir as questões que devem ser submetidas à 

apreciação dos Tribunais superiores, evitando que conheçam de decisões em processos, 

cujo valor ou sucumbência não exceda determinado montante. 

III - Independentemente do valor da causa e da sucumbência, poder-se-á admitir a revista, 

enquanto admissibilidade excecional do recurso, estando em causa objeto de recurso que 

incida, nomeadamente, sobre a exceção dilatória de caso julgado, conforme prevenido no 

art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC. 

IV - Estão excluídas da admissibilidade excecional da revista, decorrente do art. 629.º, n.º 2, al. 

a), do CPC, as situações em que o tribunal afirme a existência da exceção de caso julgado, 

ou se assumam os efeitos da autoridade de caso julgado emergente de outra decisão, na 

medida em que, nestes casos, não se verifica qualquer violação do caso julgado, antes a 

prevalência de outra decisão já transitada em julgado, situação que fica sujeita às regras 

gerais sobre a recorribilidade e oportunidade da impugnação. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 2218/15.2T8VCT-A.G2-A.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Investigação de paternidade 

 Filiação biológica 

 Prazo de caducidade 

 Posse de estado 

 Abuso do direito 

 Supressio 

 Surrectio 

 

I - Para que a dupla conforme deixe de atuar como obstáculo à revista, torna-se necessário, uma 

vez verificada a decisão confirmatória da sentença apelada, sem voto de vencido, a 

aquiescência, pela Relação, do enquadramento jurídico suportado numa solução jurídica 

inovatória, que aporte preceitos, interpretações normativas ou institutos jurídicos diversos e 

autónomos daqueloutros enunciados na sentença proferida em 1.ª instância.  
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II - Conquanto se possa questionar a defesa que o direito ao vínculo da filiação encerra um 

direito tendencialmente absoluto e que não devia encontrar-se sujeito a prazo de 

caducidade, donde, como primado filosófico, não poderíamos partilhar da visão que 

estamos confrontados com direitos disponíveis, sempre se poderá reconhecer que decorre 

da lei substantiva orientação bastante para se poder afirmar que em casos de demonstração 

da figura de posse de estado, os apurados requisitos mínimos da existência de um 

relacionamento interpessoal entre o pretenso pai e a filha encerra, em todo o caso, 

viabilidade para ampliar o prazo para a propositura da ação de estabelecimento da filiação, 

sustentada na relação biológica, paralisando assim a eficácia da exceção de caducidade – 

art. 1817.º, n.
os

 1 e 3, al. b), por remissão do art. 1873.º, ambos do CC. 

III - Ao resultar que o concedido exercício do direito ao vínculo de filiação, encerra um 

enquadramento jurídico sustentado na relação biológica, outrossim, na posse de estado, a 

par de que a ação foi proposta após a morte do progenitor e dentro dos três anos seguintes 

ao momento em que cessou o tratamento como filho pelo pretenso pai, decorre da 

reconhecida posse de estado facto dirimente da caducidade do direito ao vínculo de 

filiação, impõe-se o reconhecimento da reclamada paternidade. 

IV - Mesmo assumindo que o estabelecimento do prazo de caducidade previsto no art. 1817.º do 

CC não viola qualquer preceito constitucional, não distinguimos qualquer exercício 

abusivo do direito (nomeadamente, na modalidade de supressio e/ou surrectio, enquanto 

figuras baseadas nos mesmos fenómenos – decurso do tempo, boa-fé e tutela da confiança 

– na medida em que no primeiro caso, o decurso de um longo período de tempo sem o 

exercício de um direito faz com que o seu titular perca a faculdade do seu exercício, ao 

passo que no segundo caso, a manutenção de uma situação durante um longo período de 

tempo faz surgir numa pessoa uma faculdade jurídica que de outro modo não teria), quando 

demonstrado que a ação foi proposta após a morte do progenitor e dentro dos três anos 

seguintes ao momento em que cessou o tratamento como filho, investigante, pelo pretenso 

pai. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 1097/16.7 T8FAR.E2.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Alteração dos factos 

 Matéria de direito 

 Fundamentos 

 Nulidade de acórdão 

 Litigância de má-fé 

 

I - Para que a dupla conforme deixe de atuar como obstáculo à revista, torna-se necessário, uma 

vez verificada a decisão confirmatória da sentença apelada, sem voto de vencido, a 

aquiescência, pela Relação, do enquadramento jurídico suportado numa solução jurídica 

inovatória, que aporte preceitos, interpretações normativas ou institutos jurídicos diversos e 

autónomos daqueloutros enunciados na sentença proferida em 1.ª instância. 
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II - Os elementos de aferição da conformidade ou desconformidade das decisões das instâncias 

têm de se conter na matéria de direito, donde, nenhuma divergência das instâncias sobre o 

julgamento da matéria de facto é passível de implicar, por si só, a desconformidade entre 

aquelas decisões que importem a admissibilidade da revista, em termos gerais, 

sublinhando-se que a apreciação do obstáculo recursório respeitante à figura da dupla 

conforme terá sempre e necessariamente de se deter nos poderes de cognição do STJ, 

enquanto tribunal de revista, acentuando-se que qualquer alteração da decisão de facto pela 

Relação, apenas será relevante para aquele efeito quando implique uma modificação, 

também essencial, da motivação jurídica, sendo, portanto, esta que servirá de elemento 

aferidor da conformidade ou desconformidade das decisões. 

III - Se a nulidade apontada ao acórdão recorrido é invocada quando não se verifica a dupla 

conforme e não se verifica qualquer outro bloqueio recursório, nada obsta a que o objeto do 

recurso seja exclusivamente preenchido pela arguição dessa nulidade, ao invés, na 

verificação de qualquer bloqueio recursório, importa que a reclamada nulidade do aresto 

recorrido seja invocada perante o tribunal que proferiu a decisão. 

IV - Somente a decisão condenatória por litigância de má fé está sujeita a um regime especial de 

recorribilidade, condizente a um grau, pelo que, decorrendo do dispositivo do acórdão 

recorrido a improcedência do pedido de condenação, está, necessariamente, vedado o 

recurso de revista. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 7200/16.0T8STB.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Fundamentos 

 Ofensa do caso julgado 

 Nulidades de acórdão 

 

I - Os despachos que recaiam sobre a relação processual têm força obrigatória dentro do 

processo, estando-se, transitados que sejam, perante caso julgado formal. 

II - Para que haja ofensa do caso julgado formal é necessário que a pretensão já decidida seja 

desvirtuada (contrariada) por decisão posterior sobre a mesma questão, o que leva a que a 

segunda decisão seja desconsiderada. 

III - Tratando-se de recurso admitido ao abrigo da al. a) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, por 

invocada ofensa do caso julgado, fica o respectivo objecto limitado a essa questão, que, 

excepcionalmente, permite o acesso ao STJ, não sendo de conhecer de nulidades que não 

digam respeito a tal objecto. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 542/14.0T2STC-B.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 
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 Poderes da Relação 

 Matéria de facto 

 Contradição 

 Acidente de viação 

 Venda de veículo automóvel 

 Direito à indemnização 

 

I - As contradições da matéria de facto, inviabilizadoras da decisão jurídica do pleito, a que se 

refere o art. 682.º, n.º 3, do CPC, não se confundem com a existência de divergências de 

avaliação da prova entre a 1.ª instância e a Relação, justificativas da alteração da matéria de 

facto, no exercício dos poderes que a esta cabem. É preciso que se verifique “contradição 

ou incongruência no quadro factual subjacente ao litígio”. 

II - A reapreciação da matéria de facto pela Relação, como tribunal de instância, tem a mesma 

amplitude do julgamento da 1.ª instância, não estando aquela impedida de sindicar a 

decisão desta, ainda que assente em prova produzida oralmente, que tenha ficado gravada, 

desde que considere que os elementos recolhidos o permitem. 

III - O facto de o dono de um veículo sinistrado o ter vendido sem que estivesse reparado e, 

portanto, por um preço resultante da desvalorização decorrente do acidente, não dispensa a 

seguradora do causador desse acidente de ressarcir o lesado pelo montante em que 

importaria a reparação do veículo (e que teria suportado se tivesse assumido a sua 

responsabilidade), não se demonstrando que essa reparação fosse manifestamente onerosa 

para a devedora. 

IV - Uma condenação feita de acordo com a equidade, ainda que não tenha sido pedida nesses 

termos, não representa a ofensa ao disposto no art. 609.º, n.º 1, do CPC, quando se 

condenou em montante pecuniário, tal como se pedira, em montante inferior ao 

peticionado. 

 

 06-05-2021 

 Revista n.º 394/17.9T8VNG.P1.S1- 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Conflito de competência 

 Ofensa do caso julgado 

 Tribunal da Relação 

 Presidente 

 Competência 

 Poderes do juiz 

 Recurso de apelação 

 Tempestividade 

 Indemnização 

 Defeitos 

 Danos não patrimoniais 

 Atividade comercial 

 Arguição de nulidades 

 Omissão de pronúncia 
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I - Preceitua o art. 110.º, n.º 2, do CPC que “Os conflitos de competência são solucionados pelo 

presidente do tribunal de menor categoria que exerça jurisdição sobre as autoridades em 

conflito.”, acrescentando os n
os

 2 e 3 do art. 113.º que “Se o presidente do tribunal entender 

que há conflito, decide-o sumariamente.”, sendo a decisão “[i]mediatamente comunicada 

aos tribunais em conflito e ao Ministério Público e notificada às partes.”, tendo esta decisão 

carácter definitivo. 

II - Sem embargo, óbvio se torna que como qualquer decisão judicial, a mesma está sujeita à 

arguição de nulidades e pedidos de reforma, nos termos das disposições ínsitas nos arts. 

615.º e 616.º do CPC e seria sempre passível de recurso para o TC, nos termos do art. 70.º, 

n.
os 

1, al. b), e 4, da LOFTC. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 1874/06.7TBGDM.P3.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Negócio consigo mesmo 

 Sociedades em relação de grupo 

 Administrador 

 Nulidade do contrato 

 Sociedade anónima 

 Conflito de interesses 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 

A nulidade dos contratos cominada no n.º 2 do art. 397.º do CSC refere-se aos negócios que não 

correspondam ao exercício da actividade normal da sociedade, ou que, correspondendo, 

proporcionem uma vantagem especial ao administrador, face a outras pessoas que se 

encontrem em situação contratual análoga. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 2976/18.2T8LRA.C1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Obscuridade 

 Ambiguidade 

 Oposição de julgados 

 Plano de insolvência 

 Princípio da igualdade 

 Credor 

 Crédito laboral 

 Reclamação para a conferência 
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Só a total falta de fundamentação constitui a nulidade prevista no art. 615.º, n.º 1, al. b), do 

CPC. 

 

 10-05-2021 

 Incidente n.º 3701/18.3T8VNG.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Reforma de acórdão 

 Lapso manifesto 

 Indeferimento 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A reforma da decisão visa a superação de lapsos óbvios de julgamento. 

II - Se o que foi decidido não tem por detrás qualquer lapso (que terá que ser manifesto, ou seja, 

patente aos olhos de qualquer pessoa entendida em matéria jurídica), mas sim uma decisão 

tomada de caso pensado, fundamentada intencional e expressamente em certo sentido, 

então não há a menor possibilidade legal de reformar a decisão, ainda que esta possa estar 

errada. 

III - De outro modo estar-se-ia simplesmente a reponderar ou reexaminar (recurso para o 

próprio) o que já foi decidido, e isso seria contrário ao princípio geral da imutabilidade da 

decisão tomada, salvo por via de recurso para o tribunal superior. 

 

 10-05-2021 

 Incidente n.º 1863/16.3T8PNF.P1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Administrador do condomínio 

 Legitimidade passiva 

 Caso julgado formal 

 Condomínio 

 Personalidade judiciária 

 Capacidade judiciária 

 Poderes da administração 

 Partes comuns 

 Edifício 

 Demolição de obras 

 

I - Se se mostra que o tribunal da 1.ª instância se limitou a afirmar de forma tabelar ou genérica 

a legitimidade do réu, não se formou qualquer caso julgado formal sobre essa legitimidade 

e daqui que não ficou precludida a possibilidade de a Relação incidir sobre a temática da 

legitimidade passiva. 

II - O administrador pode ser demandado nas ações respeitantes às partes comuns do edifício, 

mas apenas na medida em que a demanda tenha a ver com as funções que lhe competem 

legalmente ou que lhe foram atribuídas pela assembleia de condóminos.  
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III - Fora desse estrito âmbito, a demanda terá que ser dirigida pelo conjunto (individualizado) 

dos condóminos ou contra o conjunto (individualizado) dos condóminos, cessando nesse 

caso a personalidade judiciária (ficcionada) do condomínio e a capacidade judiciária 

atribuída ao respetivo representante orgânico, o administrador. 

IV - Os atos conservatórios dos direitos relativos aos bens comuns a que se refere a al. f) do art. 

1436.º do CC são as ações possessórias e a interrupção dos prazos de prescrição ou de 

usucapião. 

V - As disposições legais e administrativas a que alude a al. l) do mesmo artigo são as que estão 

estabelecidas para serem cumpridas (executadas) pelo administrador e que têm a ver com a 

organização e gestão do condomínio, não caindo nesse perímetro os atos alegadamente 

abusivos do próprio administrador nem os atos dos condóminos, ainda que ilegais e 

executados através do respetivo administrador. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 90/19.2T8LLE.E1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Liquidação 

 Caso julgado material 

 Sentença 

 Obrigação genérica 

 Critério de quantificação 

 Equidade 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - No incidente de liquidação previsto nos arts. 358.º a 361.º do CPC já não é possível voltar a 

discutir a existência do fundamento do mesmo crédito de que a requerente é 

reconhecidamente titular sobre a requerida, uma vez que tal matéria – factual e jurídica – 

foi decidida, em termos definitivos, na acção principal e sobre a mesma foi proferida 

decisão judicial, de cariz condenatório, que transitou em julgado. 

II - No seu âmbito foram apurados determinados factos (com base na causa de pedir 

apresentada) com fundamento nos quais, por aplicação do pertinente enquadramento 

jurídico, foi reconhecida a existência de uma obrigação de pagamento que, a partir daí, 

deixou de ser questionável, não podendo voltar a ser objecto de apreciação (e muito menos 

de contradição), sob pena de directa, frontal e grosseira violação do caso julgado material 

(cfr. art. 619.º, n.º 1, do CPC). 

III - Não é juridicamente aceitável que o julgador do incidente de liquidação chegue à conclusão 

de que tal obrigação – reconhecida através de sentença judicial transitada em julgado – 

afinal não existia; não tinha base factual, ou correspondia à quantificação zero (o que 

equivaleria a dizer que não deveria ter sido reconhecido na acção anterior). 

IV - Ao STJ compete controlar se a decisão recorrida coincide com aquela que deverá 

corresponder à decisão segundo o critério da equidade. 

V - Perante a paradoxal situação em que a requerente prestadora exige da requerida beneficiária, 

por esta via, a contrapartida pelo resultado de uma actividade que não iniciou nem 

conseguiu concluir, deixando à sua devedora a missão de a acabar em sua substituição, 

tudo apontando, por um lado, para a relativa inconsistência e efémera duração da sua 
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intervenção, e, por outro, para a objectiva ineficácia prática da sua actuação que não 

atingiu, na sua integralidade, o fim visado por ambas as partes, o valor a quantificar em 

sede de liquidação deverá ser reduzido, de forma acentuada, o que encontra a sua 

justificação, em termos equilibrados e ajustados, no carácter eminentemente provisório, 

inexplicavelmente inacabado e indubitavelmente ineficiente, do seu (fraco) desempenho 

em favor da requerida. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 35505/12.1YIPRT.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Verificação ulterior de créditos 

 Insolvência 

 Tempestividade 

 Contagem de prazos 

 Prazo judicial 

 Prazo de caducidade 

 Contrato de mútuo 

 Crédito hipotecário 

 Doação 

 Apreensão 

 Bem imóvel 

 

I - O prazo de três meses previsto no art. 146.º, n.º 2, al. b), 2.ª parte, do CIRE, reveste a 

natureza de prazo processual e não de prazo de caducidade. 

II - A entidade mutuante beneficiária de hipoteca sobre um imóvel doado pelos mutuários, sem 

o seu conhecimento, ao insolvente, seu filho, e que veio a ser apreendido para a massa, é 

credora da insolvência nos termos do art. 47.º, n.º 1, do CIRE. 

III - Tendo a entidade mutuante resolvido o contrato de mútuo com fundamento na alienação 

não autorizada do imóvel hipotecado a terceiro, e havendo tomado conhecimento desse 

facto aquando do incumprimento das prestações pelos mutuários, em Agosto de 2019, é a 

partir desse momento que se considera constituído o crédito para efeitos do disposto no art. 

146.º, n.º 2, al. b), do CIRE, independentemente do momento ulterior em que o credor 

tenha efectivamente resolvido o contrato de mútuo. 

IV - Tendo a acção para verificação ulterior de créditos entrado em juízo apenas em 27-12-

2019, é extemporânea a sua instauração por não haver observado o prazo de três meses 

previsto no art. 146.º, n.º 2, al. b), 2.ª parte, do CIRE. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 261/18.9T8AMT-E.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Negociações preliminares 

 Compra e venda 
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 Preço 

 Pagamento antecipado 

 Obrigação de restituição 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Sinal 

 Enriquecimento sem causa 

 Culpa in contrahendo 

 Recurso per saltum 

 

I - O adiantamento parcial do preço final devido pela futura realização de um contrato de 

compra e venda de imóvel que afinal não se celebrou, perde a sua razão de ser, face ao ruir 

do projecto negocial em que as partes se envolveram, carecendo de causa e justificação a 

retenção dessa quantia pela parte (candidata a vendedora) que a recebeu a esse título. 

II - Aplicar-se-á neste tocante a regra constante do art. 442.º, n.º 1, do CC: não podendo 

imputar-se a quantia, que constitui o adiantamento parcial do pagamento, na prestação 

devida, tem lugar a sua restituição por parte de quem a recebeu, com recurso ainda ao 

instituto do enriquecimento sem causa previsto no art. 473.º, n.º 2, parte final, do CC. 

III - Não será nestas circunstâncias aplicável a 1.ª parte do n.º 2 do art. 442.º do CC – 

incumprimento do prestador que habilitaria quem recebeu tal adiantamento a fazer dele 

coisa sua – na medida em que não se verifica juridicamente o incumprimento da obrigação 

de contratar por parte da autora e que tal obrigação de pagamento do preço previsto no 

contrato de compra e venda de imóvel não se chegou a constituir, sem prejuízo da 

responsabilidade pré-contratual em que qualquer das partes possa ter incorrido, nos termos 

gerais do art. 227.º, n.º 1, do CC. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 21096/19.6T8LSB.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Alimentos devidos a filhos maiores 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Revista excecional 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 

Não é admissível recurso de revista, nos termos do art. 988.º, n.º 2, do CPC, da decisão que 

negou a pretensão da filha maior de idade a receber alimentos do seu pai, com base nas 

concretas necessidades e possibilidades económicas de requerente e requerido. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 8893/08.7TBCSC-C.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

 A. Barateiro Martins 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 
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 Graduação de créditos 

 Insolvência 

 Valor da causa 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Alçada 

 Oposição de acórdãos 

 

I - Sendo o valor da causa inferior ao valor da alçada do tribunal da Relação, e não tendo 

existido qualquer alteração de valor relativamente ao apenso, nos termos dos arts. 306.º e 

307.º do CPC (aplicável ao processo de insolvência por força do art. 17.º do CIRE), não é 

admissível o recurso de revista interposto contra o acórdão que confirmou a sentença de 

verificação e graduação de créditos. 

II - A hipótese prevista no art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC não prescinde da verificação do valor 

da causa nos termos gerais, previstos no n.º 1 desse artigo. 

III - O valor da causa (fixado nos termos gerais ou nos termos do art. 15.º do CIRE), não se 

confunde com o valor para efeitos de custas, definido pelo art. 301.º do CIRE. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 1536/10.0TYLSB-G.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa (declaração de voto) 

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

 

 Insolvência 

 Nulidade de acórdão 

 Contradição 

 Omissão de pronúncia 

 Reclamação para a conferência 

 

Cabe ao tribunal dar resposta às questões jurídicas que integram o objeto do recurso, não 

existindo omissão de pronúncia quando todas as questões jurídicas são decididas, ainda que 

não seja rebatido todo e qualquer argumento invocado pelo recorrente. 

 

 10-05-2021 

 Incidente n.º 1867/17.9T8AMT-I.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Insolvência 

 Plano de insolvência 

 Ineficácia 

 Autoestrada 

 Taxa 
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 Coima 

 Crédito do Estado 

 Crédito fiscal 

 Direitos indisponíveis 

 Imposto 

 Princípio da legalidade 

 Constitucionalidade 

 

I - A portagem devida pelos utentes da auto-estrada constitui uma taxa e, como tal, um tributo 

nos termos do art. 4.º, n.º 2, da LGT, sendo, por isso, esse crédito indisponível, como se 

prevê no art. 30.º, n.º 2, do mesmo diploma legal. 

II - Essa indisponibilidade estende-se, por identidade de razão, a outros vínculos creditícios 

complementares da relação jurídica tributária, como o direito a juros, e obrigações 

acessórias de carácter procedimental. 

III - A coima aplicada pela infracção do dever de pagamento da portagem não se integra em 

qualquer dessas prestações da relação jurídica tributária, devendo ser considerada como 

uma obrigação autónoma, resultante de uma sanção legal. 

IV - Não existe, pois, fundamento para qualificar as coimas como créditos tributários e, por isso, 

para as considerar abrangidas pela indisponibilidade que caracteriza estes créditos. 

V - Resulta do art. 165.º, n.º 1, al. i), da CRP que, no que respeita à criação de impostos e 

sistema fiscal, a reserva exige uma regulamentação completa, em conformidade com o 

princípio da legalidade fiscal; quanto ao regime das taxas, a reserva respeita apenas ao 

regime geral, não abrangendo o regime de cada uma das taxas. 

VI - A interpretação dos arts. 3.º, n.º 2, e 4.º, n.º 2, da LGT no sentido de que aí se incluem as 

taxas de portagem, como taxas “assentes na utilização de um bem do domínio público”, 

não viola qualquer norma ou princípio constitucional. 

VII - Deve ser declarada a ineficácia do plano aprovado e homologado em relação aos créditos 

reclamados pela ATA, respeitantes a taxas de portagem, juros e respectivos custos 

administrativos (excluindo-se dessa declaração os relativos a coimas e respectivos 

encargos). 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 243/20.0T8FND.C1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Cessão de créditos 

 Ineficácia do negócio 

 Exceções 

 Legitimidade 

 Cessionário 

 Poderes de representação 

 Falta 

 Responsabilidade extracontratual 

 Ação judicial 

 Insolvência 

 Gerente 
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 Ineficácia 

 Administrador de insolvência 

 Massa insolvente 

 

I - Em conflito suscitado em execução de uma cessão de créditos, o devedor cedido pode 

invocar como meio de defesa geral contra o cessionário, a ineficácia em sentido amplo do 

negócio-acto de cessão de créditos (causa próxima) convencionado com a cedente, em 

adição à oponibilidade das vicissitudes (excepções) do negócio subjacente ao crédito 

cedido (causa remota), licitamente invocáveis contra o cedente nos termos do art. 585.º do 

CC, tendo em conta ser base para contestar a legitimidade material do cessionário por força 

de circunstâncias que impedem a aquisição e titularidade do crédito (mesmo que futuro), 

como no caso de ineficácia por falta de poderes representativos, desde que não resultem de 

facto posterior ao conhecimento da cessão. 

II - Não há qualquer impedimento-proibição legal à cessão do crédito, que, sendo crédito 

assente em direito indemnizatório futuro (a averiguar-constituir em acção judicial para 

julgamento de responsabilidade extra-contratual por factos ilícitos imputada ao cessionário 

e pressuposta no acordo de cessão), é cedível nos termos do art. 577.º, n.º 1, do CC e desde 

que determinado ou determinável (arts. 211.º, 399.º, 280.º, n.º 1, do CC), uma vez radicado 

numa expectativa jurídica de constituição ou de aquisição do crédito como posição mínima 

juridicamente tutelada e transmissível. 

III - Uma vez proferida decisão judicial de encerramento do processo de insolvência por 

insuficiência da massa insolvente (arts. 230.º, n.º 1, al. d), 232.º, n.
os

 1 e 2, 234.º, n.º 4, do 

CIRE), a celebração da cessão de créditos por gerente da sociedade insolvente, mesmo que 

ainda em funções residuais por força do art. 82.º, n.º 1, do CIRE, em momento anterior ao 

trânsito em julgado dessa decisão e à produção de efeitos do encerramento imposta pela lei 

(art. 233.º, n.º 1, do CIRE, em especial a sua al. b)), é ineficaz em termos absolutos (ipso 

iure e erga omnes), por falta de poderes do insolvente em detrimento da competência 

imperativa do administrador da insolvência para a gestão e representação dos bens e 

direitos integrantes da massa insolvente (arts. 55.º, n.º 1, 81.º, n.
os

 1, 4 e 6, do CIRE). 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 348/14.7T8STS-AV.P1.S1 - 6.ª Secção  

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Insolvência 

 Processo especial para acordo de pagamento 

 Plano de Insolvência 

 Reclamação de créditos 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Decisão interlocutória 

 Arguição de nulidades 

 Baixa ao tribunal recorrido 
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I - A impugnação recursiva, restritiva e atípica, contemplada pelo art. 14.º, n.º 1, do CIRE 

aplica-se extensivamente à tramitação endógena do regime predisposto para o PEAP (arts. 

222.º-A e ss. do CIRE). 

II - A oposição jurisprudencial exigida pelo art. 14.º, n.º 1, do CIRE demanda a coexistência dos 

julgados «no domínio da mesma legislação», o que não se preenche à partida se o acórdão 

fundamento incide sobre o regime do PER. No entanto, se a «questão fundamental de 

direito» respeita à interpretação e aplicação de normativo que não é específico do regime 

do PEAP e antes se afigura como previsão comum e indistinta, indiferente a uma 

declaração de insolvência do devedor, simultaneamente convocados por remissão da 

disciplina legal do PEAP e do PER – no caso, o art. 128.º, n.º 1, do CIRE, respeitante à 

“reclamação de créditos” –, é de averiguar se, nesse «domínio da mesma legislação», 

subsiste o conflito alegado para efeitos dessa mesma previsão. 

III - Não pode ser admitido o conhecimento do objecto do recurso se o acórdão fundamento não 

encontra como questão decidenda aquela que se revelou essencial para a impugnação 

recursiva no acórdão recorrido, centrada na ineptidão da reclamação de créditos em razão 

dos elementos referidos no art. 128.º, n.º 1, do CIRE para instruir o requerimento de 

“reclamação de créditos”, acrescida da falta de uma mesma incidência factual para esse 

efeito interpretativo. 

IV - A impugnação de decisões interlocutórias com incidência sobre a relação processual no 

âmbito restritivo e atípico do art. 14.º, n.º 1, do CIRE, exige oposição jurisprudencial do 

acórdão recorrido com acórdão do STJ (restrição teleológica do art. 671.º, n.º 2, do CPC à 

al. b)) como fundamento recursivo exclusivo das decisões interlocutórias impugnáveis. 

V - A arguição de nulidades do acórdão final recorrido, tendo por fundamento os arts. 615.º, n.º 

1, als. b) a e), 666.º, n.º 1, e 674.º, n.º 1, al. c), do CPC, só pode ser invocada e apreciada 

por via recursória quando aquela decisão admita recurso ordinário, nos termos conjugados 

com a prescrição do art. 615.º, n.º 4, do mesmo CPC, como fundamento acessório e 

dependente desse recurso, sem prejuízo da devolução do processo à Relação para 

conhecimento e apreciação dessas nulidades nos termos do art. 617.º, n.º 5, ex vi art. 666.º, 

n.º 1, 679.º, e 666.º, n.º 2, do CPC. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 1641/19.8T8BRR.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Insolvência 

 Reclamação de créditos 

 Graduação de créditos 

 Condição resolutiva 

 Livrança em branco 

 Dupla conforme parcial 

 Segmento decisório 

 Litigância de má-fé 

 Culpa grave 

 Dever de cooperação 
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I - Nos casos em que a parte dispositiva da decisão recorrida contenha segmentos decisórios 

distintos e autónomos, existe dupla conformidade decisória, que obsta à admissibilidade do 

recurso de revista normal e ao conhecimento do seu objecto, nos termos do art. 671.º, n.º 3, 

do CPC, do acórdão da Relação que confirma, sem voto de vencido e sem fundamentação 

essencialmente diferente, a decisão proferida na primeira instância, para o segmento ou 

segmentos que são delimitados objectivamente no objecto do recurso, tendo em conta o 

disposto no art. 635.º, n.
os

 2 e 4, do CPC, sem prejuízo da interposição subsidiária para essa 

matéria de revista excepcional. 

II - Na verificação de créditos da insolvência, não se configura como crédito sob condição 

resolutiva, para o efeito da previsão do art. 50.º, n.º 1, do CIRE, por si só e por tal 

circunstância para o escopo de garantia para cumprimento das obrigações, o crédito 

garantido pela subscrição de livrança em branco pela insolvente, supervenientemente 

preenchida, e avalizada por terceiros. 

III - Não preenche o art. 542.º, n.º 2, al. d), do CPC para qualificação como conduta processual 

de litigância de má fé, que exige culpa qualificada (dolo ou negligência grave), a 

interposição de revista (arts. 671.º, n.º 1, 672.º, n.º 1, do CPC) em que se corporiza a 

discordância na interpretação e aplicação da lei aos factos e a defesa de uma posição 

jurídica diversa daquela que a decisão judicial acolhe e ampara, sem violação grave dos 

deveres de cooperação, boa fé processual e correcção recíproca (arts. 7.º, n.º 1, 8.º, e 9.º, n.º 

1, do CPC) na relação do recorrente com as demais partes e com o tribunal, tendo em vista 

inverter a solução da instância recorrida. 

 

 10-05-2021 

 Revista n.º 4679/19.1T8CBR-C.C1.S1 - 6.ª Secção  

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Falsidade de depoimento ou declaração 

 Sentença criminal 

 Prova testemunhal 

 Nexo de causalidade 

 Apreciação da prova 

 Sentença 

 Anulação de testamento 

 Incapacidade 

 Testador 

 Cessão 

 Quinhão hereditário 

 Erro 

 

I - A revisão de decisão judicial transitada com fundamento na al. b) do art. 696.º do CPC, 

designadamente quando se trate de falsidade de depoimento testemunhal, depende da 

demonstração da falsidade do meio de prova que tenha sido determinante da decisão, isto é 

causal ou concausal da decisão. 

II - Verificada a condenação de uma testemunha pela prática do crime de falsidade do 

depoimento prestado na audiência final que precedeu a sentença que decretou a anulação 
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de um testamento por incapacidade do testador e a anulação de um contrato de cessão de 

quinhão hereditário por erro, depoimento que influiu na formação da convicção 

relativamente aos factos que a 1.ª instância e, depois, a Relação consideraram provados e 

não provados, verifica-se o nexo de causalidade exigido pela al. b) do art. 696.º do CPC. 

III - Ainda que na condenação criminal a falsidade do depoimento testemunhal tenha sido 

especificamente evidenciada relativamente aos factos de que resultou a anulação do 

testamento, revelar-se-ia artificial o estabelecimento de uma distinção relativamente aos 

dois negócios jurídicos que estavam em discussão, tanto mais que a credibilidade que foi 

atribuída ao depoimento da testemunha adveio do facto de ser magistrado judicial e de ter 

uma relação de proximidade com os outorgantes em ambos negócios jurídicos: conviveu 

com o testador, viveu em união de facto com a filha deste e estava a par do relacionamento 

existente entre esta e o seu irmão que vieram a celebrar o contrato de cessão do quinhão 

hereditário. 

IV - Nestas circunstâncias, é legítimo concluir que se acaso qualquer das instâncias tivesse 

conhecimento da falsidade do depoimento testemunhal nos termos que veio a ser 

penalmente sancionado, tal elemento não deixaria de ser ponderado na avaliação da 

credibilidade de todo o depoimento, quer quando foi proferida a sentença de 1.ª instância 

quer, depois, quando a Relação apreciou a impugnação da decisão da matéria de facto. 

V - Verificando-se, assim, a relação de concausalidade entre o depoimento falso e o acórdão da 

Relação que confirmou a sentença que declarara a anulação do contrato de cessão de 

quinhão hereditário, estão preenchidos os pressupostos da revisão extraordinária desse 

acórdão. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 3606/12.1TBBRG-A.G1.S2 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

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

 

 Ineptidão da petição inicial 

 Contradição 

 Pedido 

 Causa de pedir 

 Nulidade processual 

 Extemporaneidade 

 Despacho saneador 

 Princípio da preclusão 

 Sanação 

 Interpretação 

 Petição inicial 

 

I - A nulidade por ineptidão da petição inicial, é susceptível de ser conhecida no despacho 

saneador ou, o mais tardar, na sentença, ficando o seu conhecimento precludido depois 

desta data (cfr. art. 200.º, n.º 2, do CPC). 

II - Quando a questão da ineptidão da petição inicial não seja suscitada pelo réu na contestação 

nem conhecida ex officio até à sentença final, deve entender-se que a eventual ineptidão da 

petição inicial fica, em princípio, suprida ou ultrapassada, concluindo-se que o réu, que não 
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a arguiu, e o tribunal, que dela oficiosamente não conheceu, compreenderam o sentido da 

petição inicial. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 1934/17.9T8PNF.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

3 

 Procuração 

 Contrato de mandato 

 Mandato forense 

 Formalidades 

 Advogado 

 Documentos passados em país estrangeiro 

 Documento particular 

 Mandante 

 Assinatura 

 Meios de prova 

 Patrocínio judiciário 

 Interpretação da lei 

 Revista excecional 

 

I - Procuração e mandato não se confundem: o mandato é um contrato; a procuração é um acto 

unilateral. O primeiro impõe a obrigação de celebrar actos jurídicos por conta de outrem; 

o segundo confere o poder de os celebrar em nome de outrem. 

II - Porém, o mandato e a procuração podem coexistir ou andar dissociados: aquele sem esta, 

esta sem aquele. 

III - O que, efectivamente, origina os poderes existentes no mandatário não é a procuração; a 

procuração, no sistema do CC actual, mais não é que o meio adequado para exercer o 

mandato; representa apenas a exteriorização do poder negocial que é conferido ao 

mandatário pelo mandante através do mandato. 

IV - Não há motivos para distinguir as formalidades a que obedece uma procuração passada em 

Portugal de uma procuração passada em França a constituir o mandato forense. Em ambas 

as situações, apenas ao advogado mandatário compete certificar-se, a si próprio, da 

identidade e dos poderes do mandante, não podendo terceiros exigir-lhe qualquer 

documento comprovativo da autoria da assinatura ou dos poderes do signatário. 

V - As formalidades previstas no art. 440.º do CPC não se aplicam a documentos que servem 

para a demonstração do patrocínio judiciário, abarcando tal normativo apenas documentos 

apresentados como meio de prova. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 1021/16.7T8CSC.L2.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 
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 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Dano morte 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Princípio da igualdade 

 Culpa do lesado 

 Nexo de causalidade 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme parcial 

 Segmento decisório 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Questão nova 

 

I - Havendo diversos segmentos decisórios (uns favoráveis, outros não), distintos e autónomos, 

o conceito de dupla conforme terá de se aferir, separadamente, relativamente a cada um 

deles. 

II - Assim, só não há dupla conforme (havendo revista normal nessa parte) no segmento em que 

a Relação não confirme a decisão da 1.ª instância (ou confirme, mas com fundamentação 

essencialmente diferente), ou no segmento em que o adjunto votou vencido. 

III - O critério a aplicar na apreciação da culpa do lesado aludida no art. 570.º do CC é o do 

bom pai de família – o tipo de homem-médio ou normal que as leis têm em vista ao 

fixarem os direitos e deveres das pessoas em sociedade. 

IV - Para se aplicar o regime ínsito naquele art. 570.º do CC é necessário que a actuação do 

lesado seja subjectivamente censurável em termos de culpa, não bastando, assim, a mera 

causalidade da sua conduta em relação aos danos. 

V - Não obstante a idêntica dignidade de toda e qualquer vida humana, uma vida não tem 

apenas um valor de natureza, mas sobretudo um valor social. Pelo que as circunstâncias 

pessoais de cada vítima não são (nem podem ser) irrelevantes para a atribuição da 

compensação pelo dano da morte (da lesão do direito à vida – sendo que tal indemnização 

ou compensação deverá constituir um lenitivo para os danos suportados, não devendo, 

portanto, ser miserabilista), sob pena de, em nome de um conceptualismo extremo, se 

olvidarem as realidades da vida e a ordem natural das coisas. 

VI - O recurso à equidade aludido no n.º 3 do art. 496.º do CC não contende com a necessidade 

de atender às exigências do princípio da igualdade, a exigir a busca de uma uniformização 

de critérios, sem descurar a especificidade das circunstâncias do caso concreto a apreciar. 

VII - Tendo o falecido em acidente de viação 45 anos de idade e um bom relacionamento com o 

seu único filho, o autor, e ficando este, com a perda do pai, a padecer de muita tristeza, 

angústia e amargura, entende-se adequado fixar a indemnização pelo dano morte em € 80 

000,00 (oitenta mil euros). 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 10157/16.3T8LRS.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 
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 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Nulidade de acórdão 

 Ónus da prova 

 Inversão do ónus da prova 

 Reclamação 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

 13-05-2021 

 Reclamação n.º 3763/18.3T8LSB.L1-A.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Contrato de mútuo 

 Confissão de dívida 

 Força probatória plena 

 Impugnação da matéria de facto 

 Contradição insanável 

 Matéria de facto 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 17697/18.8T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Incumprimento definitivo 

 Defeitos 

 Empreitada 

 Exceção de não cumprimento 

 Ónus da prova 

 Falta de comparência 

 Interpelação admonitória 

 Mora 

 Restituição do sinal 

 Imóvel 

 Retificação de erros materiais 

 

I - Num contrato-promessa de venda de um imóvel em que o promitente vendedor é também o 

seu construtor, o regime da responsabilidade contratual pelos defeitos da obra no contrato 
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de empreitada é aplicável, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 1225.º, n.º 4, e 

410.º, n.º 1, do CC. 

II - Verificando-se a existência de defeitos no imóvel prometido vender pelo seu construtor, 

pode o promitente-comprador, antes da outorga do contrato de compra e venda, denunciá-

los e solicitar a sua eliminação, ou a realização de nova obra, nos termos dos arts. 1221.º e 

1225.º do CC, devendo a recusa deste em outorgar a escritura até que essas deficiências 

sejam reparadas, ser considerada um exercício legítimo da exceção de não cumprimento do 

contrato, na modalidade exceptio non rite adimpleti contractus, admitida pelo art. 428.º, n.º 

1, do CC. 

III - Uma interpelação com as caraterísticas exigidas pelo art. 808.º, n.º 1, do CC, não tendo sido 

fixado ab initio um prazo perentório, só pode ser efetuada quando já se verifica 

anteriormente uma situação de mora, imputável ao devedor. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 1237/15.3T8PVZ.P1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

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

 

 Ação executiva 

 Título executivo 

 Contrato de abertura de crédito 

 Documento particular 

 Prova complementar 

 Requisitos 

 Obrigação pecuniária 

 Embargos de executado 

 Tribunal Constitucional 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Erro de julgamento 

 Revista excecional 

 

I - À luz do acórdão do TC n.º 408/2015, de 23-09, mantém-se a exequibilidade de um título 

emitido antes da entrada em vigor da reforma do CPC de 2013, que, ao tempo da sua 

emissão, era título executivo por força do art. 46.º, n.º 1, al. c), do antigo CPC; ou seja, 

desde que esse título, estando assinado pelo devedor, importe a constituição ou 

reconhecimento de obrigações pecuniárias, cujo montante seja determinado ou 

determinável por simples cálculo aritmético. 

II - A tese, seguida no acórdão recorrido, da admissibilidade, para efeitos de formação do título 

executivo, de documentos complementares ao contrato constante de documento particular 

corresponde à orientação da jurisprudência dominante do STJ. 

III - Quanto à posição segundo a qual a prova complementar apenas pode ser feita através de 

documentos em que tenha havido intervenção do devedor e não através de extractos de 

conta bancária, emitidos pelo próprio banco, será aceitável para os casos em que o contrato 

nada dispõe acerca da forma de efectivar a disponibilização das quantias monetárias, e é 

certamente correcta para os casos em que o contrato prevê que a utilização do crédito seja 

concretizada mediante ordens escritas, subscritas pelo devedor; mas já não é de aceitar 
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quando, como ocorre no caso sub judice, o contrato de abertura de crédito, assinado pelos 

executados embargantes, prevê expressamente que o extracto da conta emergente do 

empréstimo é documento bastante para a prova da dívida e da sua movimentação. 

IV - Conclui-se assim que, nos termos e para os efeitos do art. 46.º, n.º 1, al. c), do antigo CPC, 

aplicável ao caso dos autos, o documento particular dado à execução, complementado pelos 

extractos bancários juntos, importa o reconhecimento de obrigação pecuniária de montante 

determinado, quanto ao capital, e determinável, quanto ao mais, por simples cálculo 

aritmético. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 15465/16.0T8LSB-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Impugnação pauliana 

 Sentença 

 Exequibilidade 

 Título executivo 

 Terceiro adquirente 

 Livrança 

 Aval 

 Ação executiva 

 Embargos de executado 

 

I - Segundo o n.º 5 do art. 10.º do CPC, “toda a execução tem por base um título, pelo qual se 

determina o fim e os limites da ação executiva.” Estes limites respeitam quer ao objeto da 

obrigação exequenda, quer aos respetivos sujeitos nos termos do disposto no n.º 1 do art. 

53.º do CPC. 

II - Por sua vez, dos títulos executivos taxativamente previstos no atual art. 703.º, n.º 1, 

correspondente ao anterior art. 46.º do CPC destacam-se a sentença condenatória, 

compreendendo a de condenação implícita, e os títulos negociais, mormente os documentos 

particulares não autenticados assinados pelo devedor previstos na al. c) do n.º 1 dos 

indicados normativos, em que se incluem os títulos de crédito, ainda que com valor de 

meros quirógrafos. 

III - A execução pode ser promovida pelo credor contra o terceiro adquirente do bem que se 

pretende penhorar, quando a aquisição do mesmo por este tenha sido objeto de ação de 

impugnação pauliana julgada procedente nos termos conjugados dos art. 616.º, n.º 1, 818.º, 

2.ª parte, do CC e 735.º, n.º 2, do CPC. 

IV - A ação de impugnação pauliana tem como pressuposto essencial, além de outros, o 

reconhecimento do crédito do impugnante, pelo que tal reconhecimento conferido pela 

sentença ali proferida delimitará necessariamente o âmbito ou alcance objetivo e subjetivo 

desse crédito, posto que só assim se poderão estabelecer os parâmetros da dupla ineficácia 

do ato impugnado, mormente em vista da restituição do bem alienado ou da sua execução 

no património do terceiro adquirente nos termos do art. 616.º, n.º 1, do CC. 

V - Nessa medida, pode afirmar-se que com esse reconhecimento ficarão traçados os limites 

objetivos e subjetivos do crédito exequendo a observar na execução a promover pelo credor 

contra o terceiro adquirente. 
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VI - Assim, a exequibilidade da sentença proferida em ação de impugnação pauliana, para 

efeitos de instauração da execução contra o terceiro adquirente, deverá ser aferida em 

função do que ali for dado como provado e concretamente reconhecido relativamente ao 

crédito em causa e ao modo como o mesmo se encontra titulado. 

VII - Quando da sentença proferida em sede de ação de impugnação pauliana resulte não só o 

reconhecimento do crédito do exequente sobre o devedor, mas também que esse crédito 

consta de uma livrança, a qual constitui, por sua vez, título executivo nos termos do art. 

46.º, n.º 1, al. c), e do atual art. 703.º, n.º 1, al. c), do CPC, essa sentença conterá então os 

requisitos de exequibilidade necessários à determinação dos limites objetivos e subjetivos 

da pretensão executiva a deduzir contra o terceiro adquirente do bem a penhorar no 

respetivo património, nos termos conjugados dos arts. 616.º, n.º 1, e 818.º, 2.ª parte, do CC 

e dos arts. 10.º, n.º 5, e 735.º, n.º 2, do CPC. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 2215/16.0T8OER-A.L1.S3 - 2.ª Secção 

 Tomé Gomes (Relator) 

 Maria da Graça Trigo 

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

 

 Processo de promoção e proteção 

 Medida de confiança com vista à futura adoção 

 Requisitos 

 Interesse superior da criança 

 Culpa 

 Progenitor 

 Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

 Interpretação da lei 

 Direito de audição  

 Menor 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - No âmbito dos processos especiais de promoção e protecção, a intervenção do STJ limita-se 

à apreciação das decisões tomadas de acordo com a legalidade estrita, pelo que pode 

verificar o respeito pelos pressupostos, processuais e substantivos, do poder de escolher a 

medida mais conveniente aos interesses a tutelar, bem como o respeito do fim com que tais 

poderes foram atribuídos, mas não a conveniência ou a oportunidade da escolha. 

II - A norma do art. 1978.º, n.º l, al. d), do CC (ex vi art. 38.º-A da LPCJP) não exige uma 

verificação de culpa, de vontade consciente ou de imprevisão censurável, por parte dos 

progenitores, mas antes uma simples situação de impreparação, de falta de aptidão, de 

inexistência de possibilidade de simbolizar conscientemente a necessidade de criação de 

vínculos cuidadores. 

III - Ainda que se considere que o “comprometimento sério dos vínculos afectivos próprios da 

filiação”, referido no corpo do art. 1978.º, n.º l, do CC, é o verdadeiro requisito da 

confiança com vista a futura adopção, apenas indiciado ou presumido pelas previsões das 

diversas alíneas citadas do normativo, tais vínculos afectivos não se constituem como uma 
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abstracção, isto é, não constituem vínculos de pertença tout court, mas de cuidado e 

responsabilização, com recíproca identificação, vínculos esses que podem nascer fora do 

sangue ou da família natural ou biológica – sendo todavia necessário que uma recíproca 

vinculação subjectiva nasça e se torne para todos consciente. 

IV - Se à data do acordo inicial de acolhimento, os 5 menores estavam em situação de perigo, 

sem condições dignas de habitação (partilhando com diversos adultos todos os seus 

espaços), não integrados em estabelecimento de infância, as principais refeições tomadas 

na cantina social, apresentavam problemas notórios de higiene e atraso no desenvolvimento 

e na linguagem, o progenitor estava alheado dos filhos e do seu cuidado, e se, passados 

mais de 3 anos de acolhimento residencial, a situação profissional, habitacional e familiar 

do agregado parental não tinha registado quaisquer progressos, continuando os 

progenitores a pugnar pela institucionalização dos menores, pode dizer-se que “os pais, por 

acção ou omissão, puseram em perigo grave a segurança, a saúde, a formação, a educação e 

o desenvolvimento dos menores” – art. 1978.º, n.º 1, al. d), do CC. 

V - Dos normativos dos arts. 10.º, n.º 2, e 84.º, n.
os 

1 e 2, da LPCJP, não emerge uma regra 

imperativa que abarque a audição de menores de idade inferior 12 anos – a necessidade da 

sua audição deve ser casuisticamente apreciada em face de considerações relativas à sua 

maturidade, com ponderação ainda de outras circunstâncias do caso e do superior interesse 

da criança. 

VI - Se os menores se encontram institucionalizados há mais de 3 anos (perto de 4 anos), 

inexistindo alternativa à institucionalização, mostra-se sobre o mais premente que se 

encontre uma solução que defina o seu futuro e evite o prolongamento da situação de 

acolhimento institucional, a qual passa pela confiança dos menores com vista à sua futura 

(e eventual) adopção. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 2481/17.4T8BRR.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Acessão industrial 

 Bem imóvel 

 Pressupostos 

 Ação de reivindicação 

 Ação executiva 

 Penhora de direitos 

 Benfeitoria 

 Direito potestativo 

 Falta da vontade 

 Direito de propriedade 

 Posse 

 Presunção de propriedade 

 Registo predial 

 Presunção juris tantum 

 Citação 

 

I - Na acessão industrial imobiliária, não se trata apenas de conservar ou melhorar uma coisa de 

outrem, mas inovar e alterar a substância do objecto da posse, construir uma coisa nova, 
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atribuindo a lei, em certas condições, ao autor da acessão a propriedade da coisa; 

nomeadamente a junção de um edifício ao solo ou à porção de um determinado solo vem a 

constituir, no seu conjunto, uma coisa nova, mediante alteração da substância daquela em 

que a obra é feita. 

II - Penhorado determinado edifício, construído em solo alheio, como uma benfeitoria, em 

execução movida contra aquele que construiu o edificado, a autora, proprietária do solo, é 

alheia a quaisquer ocorrências na execução, que não podem ser feitas valer contra si – não 

apenas não era a executada, como também foi citada nos termos do actual art. 773.º do 

CPC, pela consideração da norma relativa à penhora de direitos ou de expectativas de 

aquisição do bem pelo executado – actual art. 778.º do CPC. 

III - Na acessão imobiliária, a aquisição do direito de propriedade sobre o terreno pelo autor da 

obra não se dá pelo simples fenómeno da união material de coisas distintas, tornando-se 

necessário, por parte do autor da obra incorporada, uma declaração de vontade sem a qual 

não existe aquisição do direito de propriedade – art. 1317.º, al. d), do CC. 

IV - Se até ao exercício do direito, as propriedades se mantêm distintas e cada um dos sujeitos 

puder exercer o seu direito ou cedê-lo a outrem, não pode descurar-se a situação 

possessória de facto verificada, com relação a ambas as coisas. 

V - Se o possuidor pode gozar da presunção da titularidade do direito – art. 1268.º, n.º 1, 1.ª 

parte, do CC, já não pode fazer valer tal direito contra a autora, que goza da presunção juris 

tantum do art. 7.º do CRgP, fundada em registo anterior ao início do domínio empírico do 

réu. 

 

 13-05-2021 

 Revista n.º 2399/18.3T8STR.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Contrato de arrendamento 

 Arrendamento para fins não habitacionais 

 Denúncia 

 Aviso prévio 

 Nulidade de cláusula 

 Ordem pública 

 Cláusula penal 

 

I - Nos contratos de arrendamento urbano para fim não habitacional, o arrendatário tem o direito 

de denunciar o contrato desde que respeite as condições previstas no n.º 3 do art. 1098.º do 

CC: decorrido um terço do prazo de duração inicial ou da sua renovação, e com aviso 

prévio de 120 dias do termo pretendido do contrato, se o prazo deste for igual ou superior a 

um ano, ou 60 dias se o prazo deste for inferior. 

II - A cláusula aposta no contrato de arrendamento urbano que estipule para o arrendatário, que 

queira denunciar o contrato, a obrigação de pagar a totalidade das rendas pelo período 

fixado para o contrato, é nula, por contrária à ordem pública (art. 280.º, n.º 2, do CC). 

III - A cláusula penal pressupõe sempre a violação de uma obrigação e culpa por parte do 

devedor; se o arrendatário exerce o direito de denúncia que a lei lhe confere não pode ser 

condenado numa indemnização ao senhorio a título de cláusula penal. 

 

 20-05-2021 
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 Revista n.º 192/19.5T8PVZ-A.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Dano biológico 

 Danos futuros 

 Danos patrimoniais 

 Danos não patrimoniais 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 

I - Para além de danos de natureza não patrimonial, a afectação da integridade físico-psíquica de 

que o lesado fique a padecer é susceptível de gerar danos patrimoniais, caso em que a 

indemnização se destina a compensar não só a perda de rendimentos pela incapacidade 

laboral, mas também as consequências dessa afectação, no período de vida expectável, seja 

no plano da perda ou diminuição de outras oportunidades profissionais e/ou de índole 

pessoal ou dos custos de maior onerosidade com o desempenho dessas actividades. 

II - A par da ressarcibilidade dos danos patrimoniais, na fixação da indemnização deve atender-

se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito (art. 

496.º, n.º 1, do CC). 

III - O seu montante será fixado equitativamente pelo tribunal tendo em conta as circunstâncias 

referidas no art. 494.º (art. 496.º, n.º 4, do CC), designadamente as lesões sofridas e os 

correspondentes sofrimentos, não devendo esquecer-se ainda, para evitar soluções 

demasiadamente marcadas pelo subjectivismo, os padrões de indemnização geralmente 

adoptados na jurisprudência. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 826/18.9T8CTB.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 
 

 Responsabilidade extracontratual 

 Responsabilidade contratual 

 Matéria de direito 

 Decisão surpresa 

 Princípio do contraditório 

 Apropriação 

 Prédio 

 Facto ilícito 

 Princípio da oficiosidade 

 

I - Tendo os autores deduzido pedido de indemnização e articulado os factos em que baseiam 

esse pedido não carecem de configurar juridicamente esses factos como inclusivos da 

responsabilidade civil contratual ou extracontratual uma vez que “o juiz não está sujeito às 
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alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de 

direito” – art. 5.º, n.º 3, do CPC. 

II - Realizando o tribunal a subsunção dos factos provados na previsão da responsabilidade civil 

extracontratual este conhecimento não exige prévio cumprimento do contraditório porque o 

mesmo ocorreu nos articulados. 

III - Tendo ficado provado que os réus se apropriaram indevida e consciente de ½ de um prédio 

que pertencia aos autores e que, tendo-o registado em seu nome, dele desanexaram um 

outro que venderam, está matéria configura um facto ilícito gerador da obrigação de 

indemnizar. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 81/14.0TBORQ.E2.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Reforma de acórdão 

 Custas 

 Remanescente da taxa de justiça 

 Reclamação da conta 

 Tempestividade 

 Princípio da proporcionalidade 

 

 20-05-2021 

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

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Incompetência 

 Oposição de julgados 

 

I - Nas providências cautelares nos termos do art. 370.º, n.º 2, do CPC, não cabe, em regra, 

recurso para o STJ do acórdão do tribunal da Relação, sem embargo das situações previstas 

nas als. a) a d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, em que o recurso é sempre admissível. 

II - A violação das regras de incompetências que admitem o recurso nos termos do art. 629.º, n.º 

2, al. a), dizem respeito à própria competência do tribunal recorrido para conhecer da acção 

em razão da nacionalidade da matéria ou da hierarquia e não a outra competência que seja 

condição prévia a que o tribunal recorrido possa conhecer do mérito substantivo da 

pretensão deduzida. 

III - Referindo a decisão recorrida que o conhecimento da pretensão de a recorrente de ver 

canceladas duas inscrições de registo carece de ter sido decidida previamente em processo 

especial de rectificação de registo ou (no caso de ser indeferido o pedido de rectificação 

através de recurso hierárquico ou impugnação judicial) não configura uma violação das 

regras de competências que possa integrar o fundamento do art. 629.º n.º 2, al. a), do CPC, 
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porque o tribunal não se declara incompetente mas sim, que há requisitos de apreciação do 

mérito que não se encontram verificados, qual seja o de não se ter obtido previamente a 

rectificação do registo. 

IV - A contradição de decisões que admite a revista nos termos do art. 629.º, n.º 2, al. d), do 

CPC tem de consistir numa oposição frontal sobre a mesma questão fundamental de direito, 

e com um núcleo factual idêntico ou coincidente, na perspectiva das normas ali 

diversamente interpretadas e aplicadas. 

V - Não admite a revista nos termos do art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC a situação em que a 

apelação foi julgada improcedente com base em não se terem alegados factos concretos 

para sustentar a pretensão e a recorrente apresenta como acórdão fundamento para 

contradição de julgados um em que a questão decidida foi aquela cuja pretensão ela queria 

ver discutida no acórdão recorrido mas que o não foi porque se decidiu a improcedência 

com fundamento em não terem sido alegados factos que permitissem o conhecimento do 

pedido. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 1584/20.2T8CSC-C.L1.S1- 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Contrato de arrendamento 

 Fiança 

 Benefício da excussão prévia 

 Interpelação 

 Título executivo 

 Fiador 

 Princípio da proporcionalidade 

 Ação executiva 

 Embargos de executado 

 

I - Em contrato de arrendamento em que os executados intervieram como terceiros contraentes e 

declararam-se solidariamente como principais pagadores de todas as obrigações 

emergentes do referido contrato, renunciando ao benefício de excussão prévia, esse 

contrato e a sua interpelação constitui título executivo para poderem ser accionados nos 

termos do art. 14.º-A do NRAU. 

II - A notificação do fiador para permitir a obtenção contra ele de título justifica-se por razões 

de equilíbrio e proporcionalidade, atendendo à natureza das próprias obrigações tripartidas 

e ao facto de se tratar da criação de um título executivo cuja norma refere esse requisito 

para o arrendatário garantido. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 8520/20.4T8PRT-B.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Medicamento 
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 Medicamentos genéricos 

 Patente 

 Princípio da interpretação conforme o direito europeu 

 Tribunal de Justiça da União Europeia 

 Direito da União Europeia 

 Matéria de facto 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Impugnação da matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - As patologias ocorridas no âmbito da decisão de facto não configuram as nulidades previstas 

no art. 615.º do CPC, designadamente a nulidade decorrente de omissão de pronúncia. 

II - O STJ, enquanto tribunal de revista, apenas conhece de matéria de direito, não lhe cabendo 

sindicar a matéria de facto apurada pelas instâncias, a não ser que se verifique alguma das 

situações previstas no n.º 3 do art. 674.º do CPC. 

III - O certificado complementar de proteção para os medicamentos foi introduzido na ordem 

jurídica da União pelo Regulamento (CEE) n.º 1768/92, do Conselho, de 18-06-1992, o 

qual, mercê de sucessivas alterações, veio a ser codificado, por razões de clareza e 

racionalidade, pelo Regulamento n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

06-05-2009 (Regulamento CCP). 

IV - O art. 3.º do Regulamento CCP estabelece os requisitos, de verificação cumulativa, de que 

depende a obtenção do certificado complementar de proteção. 

V - Conferindo o certificado complementar de proteção os mesmos direitos que os conferidos 

pela patente de base e estando sujeito às mesmas limitações e obrigações nos termos do art. 

5.º do Regulamento CCP, o art. 3.º, al. a), desse Regulamento deve ser interpretado no 

sentido de se opor à concessão de um certificado para princípios ativos que não figurem no 

texto das reivindicações dessa patente de base invocada em apoio desse pedido, através de 

uma definição estrutural ou, em determinadas condições, funcional. 

VI - Um produto é protegido por uma patente de base, na aceção do art. 3.º, al. a), do 

Regulamento CCP, desde que, mesmo que não esteja expressamente mencionado nas 

reivindicações da patente de base, esse produto seja necessária e especificamente visado 

por uma das reivindicações dessa patente. Para esse efeito, devem verificar-se duas 

condições cumulativas: (i) o produto deve estar necessariamente abrangido, para o 

especialista na matéria, à luz da descrição e dos desenhos da patente de base, pela invenção 

coberta por esta patente; e (ii) o especialista na matéria deve poder identificar 

especificamente esse produto, à luz de todos os elementos divulgados pela referida patente, 

e com base na evolução técnica à data de depósito ou da prioridade da mesma patente. 

VII - Um produto composto por vários princípios ativos de efeito combinado é protegido por 

uma patente de base em vigor quando a combinação dos princípios ativos que o compõem, 

mesmo que não esteja expressamente mencionada nas reivindicações da patente de base, 

deva considerar-se necessariamente abrangida, à luz da descrição e dos desenhos da 

patente, pela invenção coberta por esta e cada um dos referidos princípios ativos deva ser 

especificamente identificável, à luz de todos os elementos divulgados pela referida patente. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 384/16.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 
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 Oliveira Abreu 

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

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Matéria de facto 

 Fundamentação de facto 

 Matéria de direito 

 Reforma de acórdão 

 

I - O dever de pronúncia a que o juiz está adstrito não abrange os argumentos ou razões jurídicas 

invocadas pelas partes, desde logo por o juiz não estar sujeito às suas alegações no tocante 

à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (cf. art. 5.º, n.º 3, do CPC). 

II - As deficiências da motivação da decisão de facto e o não uso ou o uso deficiente pela 

Relação dos poderes que lhe são atribuídos pela lei processual, em sede de reapreciação da 

decisão sobre a matéria de facto não integram a nulidade por omissão de pronúncia, a que 

se refere o art. 615.º, n.º 1, al. d), 1.ª parte, do CPC. 

 

 20-05-2021 

 Incidente 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) 

 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Casa de morada de família 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso per saltum 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Excesso de pronúncia 

 

I - Nos termos previstos no art. 988.º, n.º 2, do CPC, o STJ não pode, nos recursos interpostos 

em processos de jurisdição voluntária, apreciar medidas tomadas segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, ao abrigo do disposto no art. 987.º do mesmo Código. 

II - Todavia, esta limitação não implica a total exclusão da intervenção do STJ nestes recursos: 

apenas a confina à apreciação das decisões recorridas enquanto aplicam a lei estrita. 

III - A arguição de nulidades destina-se a sanar vícios de ordem formal, não podendo servir para 

as partes manifestarem discordâncias e pugnarem pela alteração do sentido decisório a seu 

favor. 

IV - A nulidade prevista na al. c) do n.º 1 do art. 615.º do CPC sanciona o vício de contradição 

formal entre os fundamentos de facto ou de direito e o segmento decisório da sentença, só 

se verificando quando das premissas de facto e de direito se extrair uma consequência 

oposta à que logicamente se deveria ter extraído. 
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V - A nulidade por excesso de pronúncia, prevista na al. d) do n.º 1 do art. 615.º do CPC, 

representando a sanção legal para a violação do estatuído no n.º 2 do art. 608.º do CPC, 

apenas ocorre quando o juiz conheça de questões que não faziam parte do objeto do 

recurso. 

VI - Ao abrigo das disposições conjugadas dos arts. 1793.º do CC e 988.º, n.º 1, do CPC, a 

alteração da atribuição da casa de morada de família pode ter lugar quando: 

a) Ocorra uma alteração substancial no conjunto de circunstâncias ou de representações 

consideradas ao tempo da adoção das medidas; 

b) A alteração evidencie sinais de permanência que permitam considerá-la, em princípio, 

como definitiva; 

c) A alteração afete as circunstâncias que foram tidas em conta pelas partes ou pelo juiz na 

adoção das medidas e que influíram essencial e decisivamente na sua determinação. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 1765/16.3T8BRG-K.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 

 Inventário 

 Divórcio 

 Separação de meações 

 Adjudicação 

 Tornas 

 Abuso do direito 

 Inconstitucionalidade 

 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 Princípio da proporcionalidade 

 Nulidade de sentença 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - No âmbito dos arts. 1377.º e 1378.º do CPC de 1961, na redacção do DL n.º 47690, de 11-05-

1967, esgotado o prazo para o pagamento de tornas, o devedor fica sujeito à adjudicação 

prevista no art. 1378.º, n.º 2. 

II - Não há nenhum abuso do direito em que, no caso de o interessado a quem as verbas foram 

destinadas não depositar as tornas devidas, o contra-interessado requeira que as verbas lhe 

sejam adjudicadas, desde que “deposite imediatamente a importância das tornas que, por 

virtude da adjudicação, tenha de pagar”. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 910/09.0TBSCR-A.L2.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
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 Ambiguidade 

 Obscuridade 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A oposição entre os fundamentos e a decisão corresponde a um vício lógico do acórdão – se, 

na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, 

apontando para determinada conclusão, e em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto 

ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença. 

II - Enquanto vício lógico, a oposição entre os fundamentos e a decisão distingue-se da errada 

interpretação de uma determinada disposição legal, sindicável em sede de recurso. 

III - A ambiguidade ou a obscuridade prevista na al. c) do n.º 1 do art. 615.º só releva quando 

torne a parte decisória ininteligível e só torna a parte decisória ininteligível “quando um 

declaratário normal, nos termos dos arts. 236.º, n.º 1, e 238.º, n.º 1, do CC, não possa retirar 

da decisão um sentido unívoco, mesmo depois de recorrer à fundamentação para a 

interpretar”. 

IV - A reclamação para a conferência não é um meio vocacionado para o reclamante manifestar 

a sua discordância da decisão (ou da fundamentação da decisão) com o fito de obter uma 

decisão que lhe seja mais favorável. 

 

 20-05-2021 

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

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Dever de vigilância 

 Estabelecimento de ensino 

 Cálculo da indemnização 

 Danos futuros 

 Danos patrimoniais 

 Danos não patrimoniais 

 Equidade 

 Princípio da igualdade 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - O cumprimento do dever de vigilância relevante para efeitos do art. 491.º do CC deve ser 

apreciado em face das circunstâncias de cada caso. 

II - O conceito de cegueira do DL n.º 49 331, de 28-10-1969 não releva para efeitos de 

indemnização. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 470/14.0TVPRT.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Nulidade de acórdão 
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 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A oposição entre os fundamentos e a decisão corresponde a um vício lógico do acórdão – se, 

na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, 

apontando para determinada conclusão, e em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto 

ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença. 

II - Enquanto vício lógico, a oposição entre os fundamentos e a decisão distingue-se da errada 

interpretação de uma determinada disposição legal, sindicável em sede de recurso. 

III - A reclamação para a conferência não é um meio vocacionado para o reclamante manifestar 

a sua discordância da decisão (ou da fundamentação da decisão) com o fito de obter uma 

decisão que lhe seja mais favorável. 

 

 20-05-2021 

 Incidente n.º 281/17.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Recurso de apelação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Conclusões 

 Rejeição de recurso 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da razoabilidade 

 

Quando as conclusões do recurso, na parte relativa à impugnação da matéria de facto, permitam 

uma adequada intelecção do fim e do objecto do recurso e, em consequência, facultem à 

contraparte a possibilidade de um contraditório esclarecido, a rejeição imediata do recurso 

será uma consequência desproporcionada e desrazoável para a gravidade das falhas do 

recorrente. 

 

 20-05-2021 

 Revista n.º 18575/17.3T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 
 

 Reforma de acórdão 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Lapso manifesto 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 1627/15.1T8PVZ.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Alexandre Reis (Relator) 

 Pedro Lima Gonçalves 
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 Fátima Gomes 

 

 Cessão de posição contratual 

 Assunção de dívida 

 Transmissão de dívida 

 Contrato de empreitada 

 Matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Factos conclusivos 

 Poderes da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Ónus da prova  

 

I - Nas situações em que a recorrente não concretizou, nem demonstrou que a Relação, na 

modificação da decisão da matéria de facto, tenha ofendido disposição legal expressa que 

exija certa espécie de prova para a existência de facto ou que fixe a força de determinado 

meio de prova, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 674.º, n.º 3, do CPC, e 

estando perante meios de prova sujeitos à livre apreciação do tribunal recorrido, a alteração 

da matéria de facto é insindicável pelo STJ. 

II - A cessão da posição contratual “tem por conteúdo a totalidade da posição contratual, no seu 

conjunto de direitos e obrigações” e pressupõe que “na cessão, o cedente se desliga da sua 

posição contraente, entrando o cessionário para o lugar dele”. 

III - Na assunção de dívida prevista no art. 595.º do CC, apenas ocorre a transmissão da dívida, 

sem que isso envolva também a transmissão do correlativo crédito. 

IV - Na situação dos autos os factos provados não permitiram sustentar a existência de uma 

transmissão de dívida, nem de uma cessão de posição contratual. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 1411/18.0T8LMG.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Nulidade de acórdão 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Arguição 

 Extemporaneidade 

 Extinção do poder jurisdicional 

 

A invocação de que o recurso de revista não podia ser admitido não pode ser suscitada em sede 

de invocação de nulidades do acórdão, mas em momento anterior. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 19722/18.3T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 
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 Contrato-promessa de compra e venda 

 Impossibilidade objetiva 

 Licença de utilização 

 Licença de construção 

 Nulidade 

 Obras 

 Alteração da estrutura do prédio 

 Sucessão de leis no tempo 

 

É nulo o contrato-promessa de compra e venda de prédio, por impossibilidade originária do 

objecto, quando não fosse possível a outorga do contrato definitivo por inexistência de 

licença de utilização ou construção e inviabilidade de a mesma ser emitida, por as 

construções existentes não serem admitidas, nem poderem ser regularizadas, ao abrigo do 

plano municipal vigente. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 1466/19.0T8FAR.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Caso julgado 

 Autoridade do caso julgado 

 Requisitos 

 Contrato de arrendamento 

 Obras 

 

I - A função negativa do caso julgado reconduz-se à excepção dilatória do caso julgado e 

pressupõe a verificação da tríplice identidade estabelecida no art. 581.º do CPC. 

II - A função positiva do caso julgado, designada por autoridade do caso julgado, tem a ver com 

a existência de prejudicialidade entre objectos processuais, tendo como limites os que 

decorrem dos próprios termos da decisão, e implica o acatamento da decisão proferida em 

acção anterior cujo objecto se inscreve, como pressuposto indiscutível, no objecto de uma 

acção posterior, obstando a que a relação jurídica ali definida venha a ser contemplada 

novamente. 

III - A autoridade do caso julgado não requer a tríplice identidade de sujeitos, de pedidos e de 

causas de pedir, e, embora incida sobre a decisão, engloba os seus fundamentos, enquanto 

pressupostos da mesma decisão. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 25298/16.9T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Servidão de passagem 

 Extinção 
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 Ónus da prova 

 Conhecimento superveniente 

 Via pública 

 Reconvenção 

 Substituição do tribunal recorrido 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Omissão de pronúncia 

 Excesso de pronúncia 

 Questão relevante 

 

I - Não padece de nulidades, por oposição dos fundamentos com a decisão, o acórdão que 

contém os fundamentos que conduzem logicamente à decisão e condena em custas na 

proporção do decaimento das partes. 

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

apelação e é fundada em argumentos aduzidos pelos recorrentes. 

III - 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 e, 

na sua procedência, conhece do pedido reconvencional em substituição do tribunal 

recorrido. 

IV - 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. 

V - O conhecimento do pedido reconvencional, em sistema de substituição nos termos do art. 

665.º, n.º 2, do CPC não depende da interposição de recurso pelo reconvinte, nem sequer de 

prévia ampliação do objecto do recurso, ao abrigo do disposto no art. 636.º do mesmo 

Código. 

VI - A desnecessidade susceptível de permitir a extinção judicial de uma servidão de passagem 

deve ser objectiva, típica, exclusiva e superveniente em relação à constituição da servidão, 

decorrendo de alterações ocorridas no prédio dominante, e deixar de ter qualquer utilidade 

para este mesmo prédio. 

VII - O ónus da prova da desnecessidade incumbe ao proprietário do prédio serviente que 

pretende a declaração judicial da extinção da servidão. 

VIII - Não é suficiente para essa declaração a mera confinância do prédio dominante com as 

vias municipais. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 558/20.8T8GMR.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Ação de reivindicação 

 Legitimidade substantiva 

 Autarquia 

 Baldios 

 Nulidade de acórdão 
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 Omissão de pronúncia 

 Matéria de facto 

 Reforma de acórdão 

 Lapso manifesto 

 

I - A legitimidade material respeita às condições subjetivas da titularidade do direito invocado. 

Mas nos autos não está em causa a legitimidade material da autora Junta de Freguesia, pois 

que esta não reivindica o terreno como propriedade sua, mas como terreno baldio e pede 

que se condenem os réus a reconhecerem o direito de uso e fruição dos moradores da 

freguesia de Vila Nova de Cerveira sobre tal parcela de terreno baldio. 

III - Na fixação da matéria de facto não se pode dar como provado um facto e o seu contrário. 

III - Não se verificando o manifesto lapso exigido pelo art. 616.º do CPC, quer na vertente da 

determinação da norma ou qualificação jurídica dos factos, quer quanto à existência de 

documentos ou outro meio de prova plena que impliquem necessariamente decisão diversa 

da proferida, não existe fundamento para a reforma do acórdão. 

 

 25-05-2021 

 Incidente n.º 129/10.7TBVNC.G1.S2 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Ação de divisão de coisa comum 

 Reconvenção 

 Admissibilidade 

 Dever de gestão processual 

 Princípio da economia e da celeridade processuais 

 Compropriedade 

 União de facto 

 

I - A ação de divisão de coisa comum tem por finalidade colocar termo à contitularidade de 

direitos reais, arts. 925.º do CPC e 1412.º do CC e, processa-se em duas fases distintas, fase 

declarativa, arts. 925.º a 928.º e fase executiva, art. 929.º, todos do CPC. 

II - É a lei, art. 926.º, n.º 3, parte final, do CPC que se mostra adaptável a incluir no processo 

especial de divisão de coisa comum, a forma de processo comum. 

III - Não faz sentido não admitir a reconvenção e remeter as partes para outra ação, para 

colocarem fim ao litígio relacionado com a propriedade em comum do bem que foi casa de 

morada de família. 

IV - Ao juiz compete, no cumprimento do dever de gestão processual, art. 6.º do CPC, adotar 

mecanismos de simplificação e agilização processual que garantam ajusta composição do 

litígio. 

V - No caso dos autos é manifesta a utilidade da admissão da reconvenção, quer para o tribunal 

quer para o réu, não sendo manifesta a incompatibilidade, nem a impossibilidade de 

adaptação processual. O art. 926.º, n.º 3, do CPC a prevê. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 1761/19.9T8PBL.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 
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 Jorge Arcanjo 

 Maria Clara Sottomayor 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Danos não patrimoniais 

 Morte 

 Herdeiro 

 Direito à indemnização 

 Direito a alimentos 

 Parentesco 

 Ascendente 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Do teor literal do n.º 2 do art. 496.º do CC, decorre que só na falta da primeira classe de 

familiares é que os referidos no segundo grupo terão direito a indemnização, ou seja, só se 

não houver cônjuge nem descendentes da vítima é que os ascendentes passarão a ter direito 

à indemnização. 

II - A indemnização por danos patrimoniais devidos aos parentes, em caso de morte da vítima, 

reconduz-se, praticamente, à prestação dos alimentos, sendo titulares deste direito os que 

podiam exigir alimentos ao lesado, em conformidade com o disposto pelos arts. 495.º, n.º 

3, e 2009.º, n.º l, do CC. 

III - No caso vertente, os autores têm a qualidade de que depende a possibilidade legal do 

exercício do direito, pois que são os pais do falecido e, como tal, este estava vinculado a 

prestar-lhes alimentos, como alegam os autores que lhes prestava. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 674/20.6T8VFR.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Jorge Arcanjo 

 Maria Clara Sottomayor 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Reclamação 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Questão relevante 

 Direito ao recurso 

 Inconstitucionalidade 

 

I - Independentemente da relevância que a recorrente/reclamante atribua à questão que pretendia 

levar à consideração deste Supremo Tribunal, dúvidas não restam, só sendo admissível a 

interposição do recurso de revista é que pode ser apreciada a questão neste tribunal. 

II - Não configura uma situação de inconstitucionalidade a fixação de limites ao recurso. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 2489/20.2T8VCT-A.G1-A.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Jorge Arcanjo 

 Maria Clara Sottomayor 
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 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Concorrência de culpa e risco 

 Princípio da interpretação conforme o direito europeu 

 Direito da União Europeia 

 Tribunal de Justiça da União Europeia 

 Interpretação da lei 

 Morte 

 Direito à indemnização 

 Proteção da criança 

 Equidade 

 

I - Por força de uma interpretação atualista e sistemática do preceito, que tem em conta a 

conjuntura do momento em que a lei é aplicada (a crescente perigosidade e frequência dos 

acidentes de viação e as necessidades de proteção dos lesados), bem como a unidade da 

ordem jurídica (vejam-se os lugares paralelos do sistema no regime da responsabilidade do 

produtor, responsabilidade por acidentes de trabalho e por acidentes causados por 

aeronaves e embarcações de recreio), aderimos à orientação jurisprudencial fixada no 

acórdão deste Supremo Tribunal, de 04-10-2007, que admite a concorrência entre o risco 

próprio do veículo e a culpa do lesado. 

II - No mesmo sentido concorre o princípio da interpretação conforme ao Direito Comunitário, 

de acordo com o qual o juiz nacional deve, entre os métodos permitidos pelo seu sistema 

jurídico, dar prioridade ao método que lhe permite atribuir à disposição de direito nacional 

em causa uma interpretação compatível com o direito originário e derivado da União 

Europeia. 

III - O TJUE, apesar de reconhecer que a escolha do regime de responsabilidade civil aplicável 

aos sinistros resultantes da circulação de veículos é, em princípio, da competência dos 

Estados-Membros, e que a culpa da vítima pode excluir ou limitar a indemnização, através 

de uma apreciação individualizada de cada caso, veda uma exclusão automática da 

indemnização ou uma redução desproporcionada desta, visando, sobretudo, que os lesados 

mais vulneráveis, entre os quais incluiu os peões e as crianças, sejam objeto de um 

tratamento mais favorável. 

IV - Não se pode classificar como grave a culpa da mãe da criança que atravessa a estrada com 

a filha ao colo, nem atribuir ao comportamento desta uma eficácia exoneratória total da 

responsabilidade pelo risco do veículo, pois, a matéria de facto não fixou a que velocidade 

circulava o veículo FR, o local do acidente nem a distância que mediava entre o veículo e 

as peãs. 

V - Decide-se, assim, pela verificação de um concurso da responsabilidade pelo risco próprio do 

veículo FR com a culpa da lesada, fixando-se, para o cálculo da indemnização, uma 

proporção de 50% para o risco do veículo e 50% para o contributo causal do 

comportamento da lesada. 

VI - O dano da morte da mãe para uma criança de tenra idade deve ser avaliado como superior 

ao dano sofrido por uma pessoa adulta. Os danos causados às crianças projetam-se ao 

longo do seu desenvolvimento e diminuem necessariamente as suas capacidades produtivas 

no futuro, acabando por ser também a sociedade a suportá-los. Assim, é essencial que as 

crianças recebam, desde logo, uma indemnização equitativa, que possa o mais 
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precocemente possível suprir as perdas provocadas pelo acidente, impedindo o 

agravamento dos danos e criando oportunidades para o acesso à educação/formação 

profissional das pessoas menores de idade, que ficam normalmente afetadas nos acidentes 

de viação, sobretudo se a criança se encontrava num estádio inicial de desenvolvimento. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 3883/18.4T8FAR.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Assembleia de condóminos 

 Deliberação 

 Legitimidade passiva 

 Propriedade horizontal 

 Inovação 

 Elevador 

 Obras 

 Ação de anulação 

 Representação  

 

I - A ação de impugnação das deliberações da assembleia de condóminos deve ser intentada 

contra o condomínio, que será representado pelo seu administrador ou por quem a 

assembleia designar para esse efeito, e não contra os condóminos que aprovaram a 

deliberação. 

II - Não constitui inovação para os efeitos do n.º 1 do art. 1425.º do CC, a obra – aprovada em 

deliberação da assembleia de condóminos – que consiste na substituição de um elevador 

antigo por um novo, acompanhado da relocalização do motor existente no 4.º piso para o 

rés-do-chão, num contexto em que o elevador a substituir se encontra desatualizado em 

termos de segurança e tecnologia, apresenta evidências de desgaste elevado, consistente 

com a sua idade, e não está em condições de funcionar, conforme consta no relatório da 

inspeção. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 7888/19.0T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Admissibilidade de recurso 

 Objeto do recurso 

 Conclusões 

 Alegações repetidas 
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 Matéria de facto 

 Erro na apreciação das provas 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Equidade 

 Analogia 

 

I - Não se deve tomar posição demasiado rigorosa quanto à observância do comando contido no 

art. 639.º, n.º 1, do CPC, porquanto também as conclusões delimitam o âmbito objetivo do 

recurso, conforme o art. 635.º, n.º 4, do CPC. 

II - A reversão da alteração da decisão da matéria de facto operada pelo tribunal da Relação, por 

putativo erro na apreciação das provas, depara-se com a circunstância de o STJ ser, 

organicamente, um tribunal de revista vocacionado para o conhecimento da matéria de 

direito, salvo os casos especialíssimos previstos no art. 674.º, n.º 3, do CPC, em que 

conhece também da matéria de facto. 

III - A dupla conformidade parcial de decisões, segundo a doutrina e a jurisprudência dominante 

do STJ, conduz à rejeição parcial do recurso de revista – art. 671.º, n.º 3, do CPC. 

IV - A equidade traduz-se no critério decisivo para a fixação do montante da compensação por 

danos cujo valor exato não possa ser averiguado. Trata-se da equidade como padrão de 

justiça do caso concreto, da decisão ex aequo et bono (segundo a equidade). Porém, a 

decisão segundo a equidade não exclui o pensamento analógico. Uma solução 

individualizadora que assuma todas as circunstâncias do caso concreto não pode encontrar-

se sem a comparação de hipóteses. Está em causa o princípio da igualdade, que manda 

“tratar o igual de modo igual e o diferente de modo diferente, na medida da diferença”. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 1060/17.0T8FAR.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Inutilidade superveniente da lide 

 Desistência do recurso 

 Incompetência absoluta 

 Competência internacional 

 Absolvição da instância 

 Decisão interlocutória 

 Trânsito em julgado 

 Integração de lacunas 

 Analogia 

 Condenação em custas 

 Remanescente da taxa de justiça 

 

I - Não pode, cum summo rigore, falar-se de inutilidade superveniente da lide quando esta 

mantém, objetivamente, a sua utilidade, apesar da prolação de acórdão que considere 

improcedente a apelação dos autores e absolva a ré dos pedidos, assim como de despacho 

que, em virtude da verificação de dupla conformidade, não admita o recurso de revista, 

também interposto pelos autores. Na verdade, se o STJ viesse a decidir que os tribunais 

portugueses eram internacionalmente incompetentes para julgar a ação, estar-se-ia perante 
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uma incompetência absoluta (art. 96.º, al. a), do CPC), que gera a absolvição do réu da 

instância – exceção dilatória (art. 278, n.º 1, al. a), do CPC) que obsta à apreciação do 

mérito da causa. 

II - Não pode falarse de verdadeira inutilidade superveniente da lide quando a pretensão de 

tutela judiciária formulada pela ré/recorrente – a declaração da incompetência internacional 

dos tribunais portugueses – não foi obtida por outro meio nem pôde deixar de o ser. A lide 

mantém, objetivamente, a sua utilidade. 

III - A situação em que, no momento desse trânsito em julgado da sentença final, ainda se 

encontram pendentes recursos interpostos de decisões interlocutórias não é subsumível ao 

art. 644.º, n.º 4, do CPC, e não encontra qualquer regulamentação na lei. 

IV - Conforme o art. 10.º, n.º 3, do CC, não existindo na lei norma que regule um caso análogo, 

a lacuna tem de ser integrada através da elaboração de norma ad hoc, i.e., de regra criada 

pelo intérprete dentro do espírito do sistema. Enquanto estiver pendente um recurso sobre 

uma decisão interlocutória de cuja decisão depende a competência internacional dos 

tribunais portugueses para proferir a decisão final, esta decisão não pode transitar em 

julgado. 

V - Não resultando a extinção da instância recursiva nem de inutilidade superveniente da lide 

em sentido próprio e nem de desistência também em sentido próprio, aplica-se a regra geral 

em matéria de custas, plasmada no art. 527.º, n.º 1, do CPC, e não as regras especiais 

consagradas nos arts. 537.º e 538.º do mesmo corpo de normas. 

VI - O art. 6.º, n.º 7, do RCP confere ao tribunal a possibilidade de dispensar as partes de tal 

pagamento. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 17893/17.5T8LSB-A.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Propriedade intelectual 

 Programa informático 

 Licença 

 Direitos de autor 

 Direito da União Europeia 

 Transposição de Diretiva 

 Obra feita por encomenda 

 Contrato de prestação de serviços 

 Forma legal 

 Autonomia privada 

 Injunção 

 Revista excecional 

 Objeto do recurso 

 Limitação do recurso 

 Direito internacional 

 Princípio da interpretação conforme o direito europeu 

 Tribunal de Justiça da União Europeia 
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I - A licença de software feito à medida obtém-se no quadro de um contrato de encomenda de 

obra intelectual, que tanto pode traduzir-se na adaptação de um programa já existente como 

na criação de um programa novo. 

II - Neste tipo de contrato, a lei atribui os direitos de autor à entidade que encomenda a obra, 

ressalvando que outra coisa pode resultar do contrato e, na prática, sucede com frequência 

que a entidade que desenvolve o software retém os direitos de autor e concede uma licença 

de utilização à outra parte. 

III - A proteção atribuída ao programa incide sobre a sua expressão, sob qualquer forma (art. 2.º, 

n.º 1, do DL n.º 252/94, de 20-10), considerando-se que a forma externa do programa, não 

esgota o domínio formal da sua expressão, e que desta faz igualmente parte a forma 

interna, a qual constitui a estrutura do programa de computador, pelo que é este conjunto 

que se considera “obra protegida pelo direito de autor”. 

IV - Resulta do acervo factual provado que o contrato celebrado entre as partes tinha, além do 

mais, por objeto, na vertente do serviço de desenvolvimento de software, a prestar pela 

Autora, uma obra por encomenda, que consistia no desenvolvimento de um programa 

informático criado para a satisfação das necessidades específicas da atividade da 

recorrente, que a autora depois lhe licenciaria, tendo as partes, desde logo, convencionado 

expressamente, que esse programa era da titularidade da autora, ao abrigo do princípio da 

autonomia privada. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 89359/10.7YIPRT.L2.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Direitos de personalidade 

 Difamação 

 Incompetência absoluta 

 Tribunal Eclesiástico 

 Tribunal comum 

 Direito canónico 

 Concordata 

 Danos não patrimoniais 

 Factos conclusivos 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Sucessão de leis no tempo 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 

I - Mantém-se na nossa ordem jurídica o mecanismo anteriormente previsto no art. 646.º, n.º 4, 

do CPC, devendo ser suprimida da fundamentação de facto da sentença toda a matéria dela 

constante suscetível de ser qualificada como questão de direito, bem como a que integre 

juízos conclusivos ou de valor. 

II - Atendendo à causa de pedir configurada pelo autor, a invocada relação jurídica envolve a 

pretensão ao ressarcimento de repercussões advindas, não de violações do direito canónico, 
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mas de imputações – “difamações/pressões” – ilícitas e culposas que, tendo sido, 

supostamente, perpetradas pela ré Diocese, colimaram os direitos de personalidade do 

autor, sendo de apreciar pelos tribunais comuns. 

III - De acordo com os factos provados, a atuação da ré não traduz a violação de qualquer 

direito ou interesse protegido do autor, tendo aquela atuado no quadro do direito canónico, 

a que o próprio autor se vinculou enquanto sacerdote, em especial, no que concerne ao 

dever de “transmitir uma salutar imagem da instituição que representava, agregadora da 

comunidade pastoreada e não causadora de estranheza ou reacções negativas por parte 

dos seus paroquianos”. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 1011/11.6TBAGH.L1.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Revista excecional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Despacho do relator 

 Reclamação para a conferência 

 Partilha dos bens do casal 

 

I - Não há fundamentação essencialmente diversa para efeitos de excluir a dupla conformidade 

decisória (art. 671.º, n.
os

 1 e 3, do CPC) quando o tribunal de 1.ª instância e o tribunal da 

Relação decidiram que não se mostrava violado o disposto no art. 1730.º do CC, reiterando 

que os ex-cônjuges podem atribuir valor aos bens, e que a partilha pode ser anulada quando 

invocados falta ou vícios da vontade, ainda que o tribunal da Relação tenha acrescentado 

que, adicionalmente, a partilha também poderia ser anulada por fraude à lei, indicando que 

esta também não ocorreu no caso em apreciação. 

II - Não é aplicável o regime do art. 629.º, n.º 2, al. d), previsão que se circunscreve aos casos 

em que se pretenda recorrer de acórdão proferido em ação com valor superior à alçada da 

Relação mas relativamente à qual esteja legalmente prevista a exclusão do recurso de 

revista por outro motivo (v.g. procedimentos cautelares, cf. art. 370.º do CPC; 

expropriações, cf. art. 66.º, n.º 5, do CExp). 

III - Ocorrendo o obstáculo dupla conforme e tendo sido solicitada a admissão da revista pela 

via excecional, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 672.º do CPC, a decisão sobre a 

verificação dos pressupostos referidos no n.º 1 compete ao STJ, devendo ser objeto de 

apreciação preliminar sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes 

escolhidos anualmente pelo Presidente de entre os mais antigos das secções cíveis. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 322/13.0TVLSB.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

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

 

 Recurso de revista 

 Rejeição de recurso 

 Extemporaneidade 

 Prazo de interposição do recurso 

 COVID-19 

 Justo impedimento 

 Contagem de prazos 

 Reclamação 

 

I - O recebimento do recurso depende, para além dos requisitos formais do próprio 

requerimento de interposição, da verificação dos seguintes pressupostos: admissibilidade 

ou cabimento do recurso (cf. arts. 629.º e 630.º do CPC); legitimidade do recorrente (art. 

631.º do CPC, que, no seu n.º 1, prevê que “sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes, os recursos só podem ser interpostos por quem, sendo parte principal na causa, 

tenha ficado vencido”) e prazo de interposição (art. 638.º do CPC), que é, em geral, de 30 

dias, reduzindo-se para 15 dias nos processos urgentes e nos casos previstos no n.º 2 do art. 

644.º e no art. 677.º (cf. n.º 1 do art. 638.º do CPC). 

II - No caso presente, o recurso foi extemporâneo, dado que foi interposto para além do prazo de 

30 dias consignado no art. 638.º do CPC. 

III - Nos termos da Lei n.º 4-B/2021, de 01-02, que veio alterar a Lei n.º 1-A/2020, de 19-03, 

aditando a esta última Lei, entre outros, o art. 6.º-B, resulta com clareza que o legislador, 

neste momento de combate à pandemia, quis proceder de forma diversa da atuação ocorrida 

na primeira fase. Enquanto na primeira fase, suspendeu os prazos, neste momento de 

combate à pandemia decidiu que nos tribunais superiores os processos não urgentes 

prosseguiriam a não ser que fosse necessário a realização de atos presenciais e, nesse caso, 

determinou que se procedesse nos termos da al. c) do citado n.º 5. Determinou ainda que 

devia ser proferida a decisão final nos processos e, nesse caso, os prazos de interposição de 

recurso não se suspendiam. 

IV - Ocorrendo justo impedimento para interpor recurso no prazo legal, a invocação do justo 

impedimento, para evitar o efeito extintivo do prazo, tem de ser feita logo que cesse a causa 

impeditiva com o oferecimento imediato da respetiva prova e a prática, em simultâneo, do 

ato em falta e não em sede de reclamação contra o despacho de não recebimento do 

recurso. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 11888/15.0T8LRS.L1-A.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Reforma de acórdão 

 Manifesta improcedência 

 

A reforma do acórdão não é o meio próprio para reagir à não conformação com o decidido pelo 

tribunal. 
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 25-05-2021 

 Incidente n.º 486/18.7T8MNC.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Procedimentos cautelares 

 Revista excecional 

 Oposição de julgados 

 Fundamentos 

 Cumulação 

 Ato inútil 

 

I - Nos termos do n.º 2 do art. 370.º do CPC, das decisões proferidas nos procedimentos 

cautelares, incluindo a que determine a inversão do contencioso, não cabe recurso para o 

STJ, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível (art. 629.º, n.º 2, do 

CPC). 

II - Não sendo admissível o recurso por esse motivo e não por via da dupla conformidade 

decisória (art. 671.º, n.
os

 1 e 3, do CPC), não é igualmente admitida a revista excecional 

(art. 672.º do CPC). 

III - Invocando-se o regime do art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC, como fundamento de recurso 

para o STJ, mas constatando-se que o acórdão recorrido invocou dois fundamentos 

decisórios e o acórdão fundamento da suposta contradição só se reporta a um deles, a 

aferição da contradição jurisprudencial ainda que possa existir deixou de ser essencial, já 

que sempre se manteria a improcedência da pretensão dos requerentes com o segundo 

fundamento invocado pelo acórdão recorrido. 

IV - Uma vez que os recorrentes, para que o recurso de revista fosse admissível, invocaram que 

ocorria contradição entre o decidido pelo tribunal da Relação de Coimbra, no acórdão 

recorrido, com outro acórdão do tribunal da Relação tão somente sobre um dos 

fundamentos que conduziram à improcedência do recurso de apelação, mesmo que o STJ 

entendesse que esse fundamento não era válido, sempre o acórdão do tribunal da Relação 

de Coimbra não poderia ser revogado. É que o recurso de revista não abrangia o outro 

fundamento invocado pelo tribunal da Relação de Coimbra, e, deste modo, estaríamos em 

presença da prática de atos inúteis que são proibidos nos termos do disposto no art. 130.º 

do CPC. 

 

 25-05-2021 

 Revista n.º 3513/19.7T8LRA-A.C1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Recurso de revista  

 Admissibilidade de recurso 
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 Insolvência 

 Oposição de acórdãos 

 Ónus de alegação 

 Rejeição de recurso 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1422/14.5TJCBR-BE.C1.S1 - 6.ª Secção  

 A. Barateiro Martins (Relator)  

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Interpretação de sentença 

 Condenação em quantia a liquidar 

 Execução para pagamento de quantia certa 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1608/14.2T8SLV-A.E3.S1 - 6.ª Secção  

 A. Barateiro Martins (Relator)  

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Sociedade anónima 

 Administrador 

 Contrato 

 Nulidade 

 Dano 

 Indemnização 

 Condenação em quantia a liquidar 

 

I - Incluem-se no conceito de pessoa interposta (constante do art. 397.º, n.º 2, do CSC), além dos 

casos referidos no art. 579.º, n.º 2, do CC, todos os casos em que, embora o administrador 

não seja parte no negócio com a sociedade, ele tem um interesse, ainda que indireto, quanto 

aos resultados do mesmo, isto é, todos os casos em que a parte no negócio com a sociedade 

é um sujeito sobre o qual o administrador tem influência. 

II - É o que sucede quando o administrador (único) celebra um contrato (de cedência definitiva 

de programa informático e direitos de propriedade intelectual) com uma outra sociedade, 

acabada de constituir e de que é também gerente, sendo esta outra sociedade representada 

pelo seu irmão, que por 2 meses “emprestou” o seu nome à gerência e à estrutura 

societária, após o que o referido administrador passou a deter a totalidade do capital social 

desta outra sociedade e a ser o seu único gerente. 

III - Sendo tal administrador único – e não podendo haver deliberação do Conselho de 

Administração – nem por isso deixa de ter aplicação do art. 397.º, n.º 2, do CSC, passando, 

para que o negócio não seja nulo, a ser exigível, além do parecer favorável do órgão 

fiscalizador, deliberação dos sócios autorizando o negócio. 

IV - Para um dano – seja dano emergente ou lucro cessante – ser indemnizável, tem o mesmo 

que ser certo (embora a certeza de que se fala não seja matemática ou absoluta, mas apenas 

relativa) e não meramente eventual, razão pela qual não pode ser proferida uma 
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condenação, em incidente de liquidação, em que explicitamente se diz que a condenação é 

proferida para o caso do valor duma faturação a apurar ser superior ao montante de certas 

despesas/gastos também a apurar: só se pode condenar/relegar para incidente de liquidação 

quando a incerteza é apenas sobre o montante do dano e não quando é ainda a própria 

existência do dano que permanece incerta. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 3282/14.78SNT.L1.S1 - 6.ª Secção  

 A. Barateiro Martins (Relator)  

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Recurso de apelação 

 Recurso da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Ónus de concluir 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 423/17.6T8BJA.L1.S1 - 6.ª Secção  

 A. Barateiro Martins (Relator)  

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Oposição de acórdãos 

 Sucumbência 

 

I - Nos termos do disposto no art. 14.º, n.º 1, do CIRE, no que tange à economia da problemática 

aqui suscitada, os acórdãos do tribunal da Relação proferidos em sede de processo de 

insolvência e acções conexas, caso do PER e/ou PEAP, não admitem recurso, excepto se a 

parte demonstrar que o acórdão a impugnar está em oposição com outro proferido por 

algum dos tribunais da Relação ou pelo STJ, no âmbito da mesma legislação e sobre a 

mesma questão fundamental de direito decidida de forma diversa e não houver 

jurisprudência fixada pelo Supremo, sendo que neste caso se entende ser admissível o 

recurso como Revista normal. 

I - A eventual ocorrência de oposição jurisprudencial exigida pelo art. 14.º, n.º 1, do CIRE, não 

dispensa, de todo em todo, a verificação dos requisitos gerais impugnatórios, 

nomeadamente o valor da acção e a sucumbência, por força do preceituado no art. 17.º, n.º 

1, daquele mesmo diploma. 

III - Não obstante o recorrente tenha indicado o valor do incidente em € 30 000,01, por isso, em 

princípio, dentro dos critérios da alçada, consignados no art. 629.º, n.º 1, do CPC, não 

podemos esquecer a sucumbência, sendo esta contabilizada por forma a verificar se atinge 

ou não metade da alçada do tribunal de que se recorre, mesmo com referência aos critérios 
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decorrentes do art. 300.º do CPC, o que afasta a possibilidade de impugnação recursiva 

atento o decaimento, no caso sujeito, de € 1 995,00. 

IV - Carece de qualquer sentido a imputação feita pelo recorrente à inconstitucionalidade «do 

art. 15.º do CIRE e do art. 629.º, n.º 1, do CPC, quando interpretados no sentido de que, no 

recurso de decisões proferidas no incidente de exoneração do passivo restante em processo 

de insolvência, o valor da causa para efeitos de relação com a alçada do tribunal de que se 

recorre é determinado pelo ativo do devedor (cfr. acórdãos do TC n.ºs 70/2021, 131/2020 e 

328/2012 e decisões sumárias n.
os

 376/2014 e 213/2018)», porque o critério adoptado na 

decisão, se ateve, apenas e tão só, ao valor indicado pelo recorrente – € 30 000,01 – o qual 

nada tem a ver com o seu activo enquanto devedor.  

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 99/13.0TBCRZ-G.G1.S1 - 6.ª Secção  

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Recurso de revista 

 Alteração dos factos 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Sociedade comercial 

 Insolvência fortuita 

 Responsabilidade do gerente 

 Pressupostos 

 Dever de lealdade 

 

I - A declaração da insolvência como fortuita, apenas assume relevância para os administradores 

(gerentes) da sociedade insolvente, no âmbito do processo insolvencial, porquanto neste 

específico procedimento não são condenados a satisfazer qualquer indemnização aos 

credores daquela. 

II - Tal «desresponsabilização», não implica que os administradores não possam vir a ser 

demandados, pelos credores e/ou pelo administrador da insolvência, em representação 

desta, por prejuízos causados, fora daquele âmbito procedimental, isto é, em processo 

autónomo, nomeadamente em sede de responsabilidade contratual e subjectiva por danos 

ilícitos provocados pela inobservância de deveres específicos nos termos do disposto no 

art. 72.º do CSC no qual se predispõe no seu n.º 1 «Os gerentes ou administradores 

respondem para com a sociedade pelos danos a esta causados por actos ou omissões 

praticados com preterição dos deveres legais ou contratuais, salvo se provarem que 

procederam sem culpa.», acrescentando o n.º 2 que «A responsabilidade é excluída se 

alguma das pessoas referidas no número anterior provar que actuou em termos informados, 

livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de racionalidade empresarial.», vg 

por violação dos deveres de cuidado e de lealdade decorrentes das als. a) e b) do art. 64.º 

daquele mesmo diploma legal.  

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 5824/17.7T8GMR-J.G1.S1 - 6.ª Secção  

 Ana Paula Boularot (Relatora)  

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 
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 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 

Não se integra no conceito de fundamentação essencialmente diversa passível de autorizar o 

recurso de revista normal, a intensificação da fundamentação da sentença feita pelo 

acórdão da Relação sem desvio da estruturação lógica argumentativa do raciocínio 

subjacente à integração jurídica por aquela levada a cabo. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 168/14.9TYLSB-J.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Graça Amaral (Relatora)  

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Cessão de créditos 

 Conhecimento 

 Devedor 

 Ação declarativa 

 Cessionário 

 Citação 

 

I - O conhecimento da cessão pelo devedor constitui condição de eficácia da cessão 

relativamente a ele e encontra justificação na indispensabilidade do mesmo saber, em cada 

momento, quem é o seu credor. 

II - Trata-se de um requisito de direito substantivo de procedência da acção referente à 

exigibilidade da obrigação. 

III - A citação em acção instaurada pela cessionária que, invocando um direito de crédito sobre 

os devedores que lhe foi transmitido pela entidade cedente, pede a declaração de 

insolvência dos mesmos, constitui meio adequado ao conhecimento imposto pelo n.º l do 

art. 583.º do CC. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 135/20.3T8CBA-A.E1.S1 - 6.ª Secção  

 Graça Amaral (Relatora)  

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Oposição de acórdãos 

 

I - A oposição de acórdãos enquanto pressuposto de admissibilidade da revista previsto no art. 

14.º do CIRE, impõe que determinada situação concreta, constituída por um núcleo factual 

similar, seja decidida, com base na mesma disposição legal, em sentidos diametralmente 

opostos. 
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II - Convergindo os acórdãos alegadamente em oposição no sentido de que a solvabilidade do 

devedor singular para efeitos de avaliação do “estado de insolvência” não se reconduz à 

mera existência de um activo superior ao passivo, mas tem de ser feita em sede de 

(im)possibilidade de cumprimento das obrigações vencidas, e tendo cada um deles 

proferido decisão em sentido diverso (tendo o acórdão recorrido, inversamente do acórdão 

fundamento, declarado a insolvência do requerido) em função da situação de vencimento 

dos demais créditos do devedor (no acórdão fundamento, contrariamente ao apurado no 

acórdão recorrido, não foi provado que os demais débitos dos devedores se encontrassem 

vencidos) enquanto parâmetro relevante de solvabilidade, resultam evidenciadas diferenças 

do ponto de vista da realidade factual justificativas do sentido divergente das decisões, 

impedindo, como tal, a caracterização da oposição de acórdãos relevante. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 597/20.9T8BRR-A.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Graça Amaral (Relatora)  

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Mandato forense 

 Revogação 

 Decisão judicial 

 Caso julgado formal 

 Procuração 

 Junção de documento 

 Ofensa do caso julgado 

 

Não ofende o caso julgado formal a decisão da Relação que admite nova procuração a uma 

advogada em relação à qual havia sido declarada cessado o mandato, por revogação, em 

decisão anterior. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 672/14.9T8CTB.1.C1.S1 - 6.ª Secção  

 Henrique Araújo (Relator)  

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Nulidade processual 

 Reclamação 

 Conhecimento oficioso 

 

Das nulidades processuais cabíveis no art. 195.º do CPC, o tribunal só delas pode conhecer sob 

reclamação dos interessados. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 17919/16.0T8LSB-A.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Henrique Araújo (Relator)  

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 
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 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 

A dupla conformidade decisória impede a interposição de recurso de revista, nos termos do n.º 3 

do art. 671.º do CPC. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1419/18.6T8MMN-A.E1.S1-A.S1 - 6.ª Secção  

 Henrique Araújo (Relator)  

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 

Não é admissível o recurso de revista quando se observar total conformidade decisória entre o 

acórdão recorrido e a decisão da 1.ª instância. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 2234/18.2T8LSB-A.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Henrique Araújo (Relator)  

 Maria Olinda Garcia 

 Catarina Serra 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Oposição de acórdãos 

 

A oposição jurisprudencial que releva para efeitos da aplicação do regime de recursos especial 

do art. 14.º, n.º 1, do CIRE é a que se manifesta em decisões divergentes que tenham por 

base situações de facto análogas ou equiparáveis, subsumíveis a um mesmo quadro 

normativo, e em que a questão fundamental de direito em que assenta a alegada 

divergência assuma um carácter essencial ou fundamental para a solução do caso. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 2543/19.3T8VNF.G1.S1 - 6.ª Secção  

 Henrique Araújo (Relator)  

 Maria Olinda Garcia 

 Catarina Serra 

 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Cessão 

 Contagem de prazos 
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 Despacho 

 Junção de documento 

 

I - Tendo sido proferido despacho inicial de exoneração do passivo restante, mas não tendo sido 

declarado o encerramento do processo de insolvência, considera-se iniciado o período de 

cessão do rendimento disponível em 01-07-2017, data da entrada em vigor do DL n.º 

79/2017 (art. 6.º, n.º 6, deste diploma). 

II - É indiferente para o caso o facto do encerramento ter deixado de ser declarado aquando da 

realização do rateio final. 

III - O despacho que admite a possibilidade do início do período da cessão ser o da data do 

rateio final e convida a insolvente a apresentar certos documentos para o efeito do cômputo 

do período da cessão, é um despacho meramente preparatório (pré-decisão) que nada 

decide efetivamente acerca do período de cessão. 

IV - Não viola quaisquer princípios constantes da CRP ou da CEDH a decisão judicial que vai 

no sentido do que se contém dos pontos I, II e III. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1081/11.7TBTMR-F.E1-A.S1 - 6.ª Secção  

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

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

 Nulidade da decisão 

 Fundamentos 

 Erro de julgamento 

 

I - A arguição de nulidade da decisão tem como finalidade legal atacar os vícios de formação ou 

atividade (autenticidade, inteligibilidade, estrutura ou limites) da decisão, e não a 

contestação ao que foi decidido. 

II - Daqui que improcede a arguição de nulidade da decisão se o que se está a fazer é 

simplesmente contestar o que foi decidido. 

II - Tendo a decisão conhecido das questões colocadas à apreciação do tribunal, não incorreu a 

mesma em nulidade por omissão de pronúncia. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1014/14.9TVLSB.L1.S1 - 6.ª Secção  

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

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

 

 Despacho do relator 

 Reclamação 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Não tendo sido interposto qualquer recurso que tenha deixado de ser admitido, carece de 

objeto a reclamação para o tribunal superior no quadro do art. 643.º do CPC. 
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II - Sem prejuízo para o disposto no n.º 3 do art. 193.º do CPC, se do que se trata é da 

discordância relativamente ao despacho do relator que não admitiu, por extemporâneas, 

certas reclamações que a parte havia apresentado, o modo processualmente adequado de 

reagir contra tal despacho é a reclamação para a conferência, e não a reclamação para o 

tribunal superior. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 4705/17.9T8VIS-K.C1-A.S1 - 6.ª Secção  

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

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

 

 Instituto público 

 Contrato de arrendamento 

 Arrendatário 

 Morte 

 Descendente 

 Privação do uso 

 Dano 

 Direito à indemnização 

 

I - É dispensável a apresentação de documento autêntico comprovativo da relação de parentesco 

nos casos em que essa relação não representa o thema decidendum e as partes não disputam 

sobre a realidade dessa relação. 

II - A privação do uso de uma coisa poderá constituir uma obrigação de indemnização sem 

necessidade de comprovação de certos e concretos prejuízos, posto que se demonstre que a 

privação da coisa frustrou um propósito real, concreto e efetivo do seu uso, fruição ou 

disposição. 

III - Uma vez que faz parte das incumbências legais do IHRU – Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana, LP. atribuir em arrendamento habitações do seu parque imobiliário, 

tal demonstração ocorre à partida, sendo de concluir que, não fora a não restituição da 

fração arrendada, o IHRU iria necessariamente afetar a fração a outra família carenciada, 

percebendo a devida renda. 

IV - Tendo o réu, filho do falecido arrendatário, omitido a obrigação de restituir ao IHRU a 

fração arrendada, ficou obrigado a indemnizar o IHRU nos termos, analogicamente 

aplicáveis, do art. 1045.º do CC. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1770/18.5TBALM.L1.S1 - 6.ª Secção  

 José Raínho (Relator)  

 Graça Amaral 

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

 

 Recurso de apelação 

 Recurso da matéria de facto 

 Exame crítico das provas 

 Falta de fundamentação 
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 Anulação de acórdão 

 

I - A regra essencial de que a competência do STJ restringe-se exclusivamente ao conhecimento 

da matéria de direito comporta em si excepções, competindo à última instância, em sede de 

recurso de revista: o conhecimento da insuficiência ou deficiência dos factos apurados nas 

instâncias inferiores para a cabal e adequada decisão de direito (vide art. 682.º, n.º 3, do 

CPC); a sindicância da incorrecta relevância atribuída a certos meios de prova, que 

impliquem a violação da lei quanto à respectiva força probatória ou constituam infracção às 

regras relacionadas com a sua inadmissibilidade em determinado tipo de acções, 

consubstanciando ofensas ao denominado direito probatório material – cfr. arts. 341.º a 

396.º do CC); o controlo da inobservância da lei processual que regula o regime de 

reapreciação da prova e o escrupuloso uso dos poderes que são conferidos ao tribunal da 

Relação nos termos do art. 662.º do CPC, permitindo garantir, substantivamente e em 

termos efectivos, o duplo grau de jurisdição em matéria de facto. 

II - Tal como a elaboração do recurso por parte do impugnante requer especial cuidado na 

especificação dos pontos de facto cuja alteração pretende, com base nos meios de prova 

que concretamente a reclamam, pronunciando-se ainda sobre as respostas alternativas pelas 

quais propugna, também a decisão do tribunal da Relação, para garantir a efectivação de 

um verdadeiro controlo em 2.ª instância, deverá traduzir-se num exame sério, exaustivo e 

rigoroso, que se debruce ponto por ponto (ou por agrupamento de tópicos pertinentes) 

sobre a matéria de facto controvertida e abrangida pela impugnação (que a delimita). 

III - Tendo-se limitado o tribunal da Relação a remeter para a fundamentação da convicção do 

juiz de 1.ª instância (que considerou modelar), na qual inteiramente se louvou e à qual 

aderiu totalmente, dispensando-se de proceder a qualquer exame crítico próprio, específico 

e individualizado, não deixando expresso no respectivo texto qualquer juízo autónomo 

sobre a prova em discussão (fosse em que sentido fosse), ou que permitisse vislumbrar as 

razões essenciais por si perfilhadas para o não atendimento das alterações na matéria de 

facto que a impugnante exigia, incumpriu os deveres que o art. 662.º do CPC lhe impunha 

neste particular. 

IV - A fórmula totalmente genérica, difusa e abstracta, que foi utilizada na elaboração do 

acórdão, em termos puramente remissivos e eivada de considerações de índole geral, 

poderia facilmente transpor-se para qualquer outra hipotética situação, sem se conseguir 

descortinar sobre que exactos e concretos meios de prova foi exercido o dever de 

reapreciação que competia à 2.ª instância, o que implica a anulação do acórdão recorrido 

para que o tribunal de 2.ª instância proceda ao conhecimento da impugnação de facto que 

foi apresentada, proporcionando um verdadeiro duplo grau de jurisdição em matéria de 

facto. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 3277/12.5TBLLE-F.E2.S1- 6.ª Secção  

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Processo penal 

 Pedido de indemnização civil 

 Princípio da adesão 

 Exceções 

 Tribunal cível 
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 Tribunal colectivo 

 Extinção 

 Reapreciação da prova 

 

I - Com o desaparecimento da figura do tribunal colectivo do panorama processual em matéria 

cível, a previsão da al. g) do n.º 1 do art. 72.º do CPP, perdeu aplicação prática, 

encontrando-se actualmente esvaziada de sentido útil e significado. 

II - Inexiste justificação substantiva, face à lógica intrínseca do sistema processual português 

actual, para realizar a correspondência directa e imediata entre a antiga e ultrapassada 

figura do tribunal colectivo e a dos actuais juízos centrais cíveis, procurando-se conectar 

automaticamente a al. g) do n.º 1 do art. 72.º do CPP à orgânica judiciária vigente. 

III - O extinto tribunal colectivo intervinha, de forma circunscrita, na fase do julgamento de 

facto, em termos de garantir uma apurada análise neste domínio (fulcral e decisivo para a 

sorte da lide), sendo certo que, nessa altura, as partes não dispunham de meios efectivos e 

eficazes para suscitarem com êxito, na instância superior, o inerente controlo material desse 

veredicto (apenas impugnável pela invocação de razões de índole puramente formal ou 

relacionadas com alguma eventual violação do direito probatório material), constituindo a 

única e essencial garantia de uma apreciação e valoração da prova de excelência, pela 

especial qualificação do conjunto de julgadores, o que não poderia assegurar-se quanto ao 

julgamento dos mesmo factos pelo juiz singular que presidiria à audiência na acção crime. 

IV - As actuais possibilidades, plenas e eficazes, de reapreciação da prova produzida em 1.ª 

instância através dos tribunais da Relação são extensivas, nos mesmos termos, às acções 

cíveis e às acções de natureza criminal, fazendo perder, por completo, a razão de ser e a 

necessidade da situação antes acautelada através da al. g) do n.º 1 do art. 72.º do CPP, que 

não se justificava, em termos primordiais, em função da intervenção de um julgador – 

singular – mais credenciado ou prestigiado na elaboração da decisão de direito, a qual era 

sempre plenamente sindicável e modificável pela instância superior, atento o valor da 

causa. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1367/19.2T8STR.E1.S1 - 6.ª Secção  

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Decisão interlocutória  

 Regime aplicável 

 Ónus de alegação 

 Rejeição do recurso 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1420/19.2T8BRR-C.L1.S1 - 6.ª Secção  

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
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 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Insolvência 

 Decisão interlocutória  

 Regime aplicável 

 Oposição de acórdãos 

 Matéria de facto 

 

I - Conforme entendimento maioritário da 6.ª Secção do STJ, o regime de recursos previsto no 

art. 14.º, n.º 1, do CIRE, é um regime especialíssimo, o qual afasta o regime geral recursivo 

e todas as impugnações gerais que constam do art. 629.º do CPC, assim como afasta o 

regime respeitante à revista excepcional. 

II - A viabilidade recursória das decisões interlocutórias só seria admitida no caso previsto no 

art. 671.º, n.º 2, al. b), do CPC – contradição com anterior acórdão do STJ que, no caso, 

não foi alegada. 

III - Admitindo-se entendimento diferente, importará, por força daquele art. 14.º, n.º 1, aferir se 

ocorre a contradição jurisprudencial invocada como fundamento de admissibilidade do 

presente recurso. 

IV - A oposição de acórdãos quanto à mesma questão fundamental de direito verifica-se quando 

a mesma disposição legal se mostre, num e noutro, interpretada e/ou aplicada em termos 

opostos, havendo identidade de situação de facto subjacente a essa aplicação  

V - Analisando a fundamentação dos dois acórdãos aqui em confronto, verifica-se que o 

entendimento neles preconizado, no que respeita à densificação e concretização do conceito 

de justa causa de destituição do administrador de insolvência, não é substancialmente 

diferente, assentando até em base doutrinal e jurisprudencial em parte idêntica. 

VI - Essas decisões decidiram em termos divergentes a questão da destituição do AI com 

fundamento em justa causa, mas essa divergência não decorre de um diferente 

entendimento sobre a interpretação e aplicação do respectivo regime legal, sendo antes 

resultado do distinto núcleo factual sobre que incidiram, devendo, pois, concluir-se que não 

existe a oposição de acórdãos, invocada pelo recorrente como fundamento do recurso de 

revista. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 5483/12.3TBFUN-I.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Nulidade de acórdão 

 Vícios 

 Ónus de alegação 

 Condenação em custas 

 Apoio judiciário 

 

I - Deve ser indeferida a reclamação a arguir nulidades de acórdão se o reclamante não alega um 

qualquer vício formal específico de que o mesmo esteja afectado. 
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II - Beneficiando o recorrente de apoio judiciário a declaração de que as custas ficam a seu 

cargo tem o sentido de simples declaração de responsabilidade, uma vez que a mesma não 

constitui título suficiente para a cobrança das custas.  

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 93/16.9T8MNC-E.G1-A.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Danos futuros 

 Danos patrimoniais 

 Danos não patrimoniais 

 Indemnização 

 

I - Tendo a autora (de 51 anos de idade e auferindo o salário líquido de € 515,00 x 14), em 

consequência de acidente de viação, sofrido lesões que, para além do coeficiente de 

incapacidade de que ficou afectada (13 pontos), lhe provocam sérias dificuldades no 

desempenho da sua actividade profissional habitual ou outra qualquer actividade similar 

(que implique força, agilidade e mobilidade) e mesmo para as tarefas normais e mais 

básicas do seu dia-a-dia (vestir-se, calçar-se, higiene pessoal); que essas dificuldades, só 

atenuadas pelo recurso permanente a ajudas (colete dorso lombar), medicação e 

tratamentos médicos, para além do esforço acrescido que exigem, se traduzem numa 

redução acentuada da possibilidade de adaptação e de escolha da actividade profissional, 

mesmo como trabalhadora indiferenciada, é adequado para ressarcir este dano patrimonial 

futuro o montante de € 50 000,00. 

II - Ponderando que a autora: na sequência desse acidente, para o qual não contribuiu, foi 

submetida a internamento hospitalar (12 dias); foi longo o período com tratamentos e deles 

continua a necessitar (fisioterapia); teve de usar, durante 6 meses, colete dorso lombar e vai 

ter necessidade de o continuar a utilizar (nos períodos de trabalho, de esforços físicos e na 

condução); as sequelas permanentes que apresenta são graves, com os inerentes e graves 

reflexos físicos e psíquicos (a carecer de acompanhamento psiquiátrico) e afectam não só a 

sua capacidade funcional, mas também a sua qualidade de vida, dificultando-lhe a 

realização actividades comuns da sua vida diária, com relevante prejuízo de afirmação 

pessoal sofreu dores muito intensas e irá sofrer dores (grau 4/7), só atenuadas com 

medicação, de que depende permanentemente, é ajustado, para compensar o da não 

patrimonial sofrido, o montante de € 35 000,00. 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 763/17.4T8GRDC1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 
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 Graduação de créditos 

 

I - Tendo sido entendido, na decisão de graduação de créditos, que o beneficiário da penhora 

perde o seu direito de preferência (art. 822.º do CC) relativamente aos credores com 

garantia real posterior, por força do regime previsto no art. 140.º, n.º 3, do CIRE, essa 

decisão teve por pressuposto essa possibilidade legal, face à mera inoponibilidade (à 

execução) consagrada no art. 819.º do CC, afastando, assim, implicitamente, o 

entendimento do recorrente, de que o imóvel não poderia ser onerado com a hipoteca após 

o registo da penhora. 

II - Tendo o acórdão recorrido confirmado, nesse âmbito, por unanimidade e com idêntica 

fundamentação, a sentença da 1.ª instância, existe dupla conformidade de decisões, 

impeditiva do recurso de revista (art. 671.º, n.º 3, do CPC). 

 

 26-05-2021 

 Revista n.º 1928/19.0T8STR-B.E1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Processo de promoção e proteção 

 Medida de confiança com vista à futura adoção 

 Inibição do poder paternal 

 Interesse superior da criança 

 Princípio da necessidade 

 Princípio da adequação 

 Filiação 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Legalidade 

 Revista excecional 

 

I - Por ideal que seja a prevalência da família [cfr. art. 4.º, al. h), da LPCJP], o essencial é 

sempre o interesse superior da criança ou do jovem [cfr. art. 4.º, al. a), da LPCJP], devendo 

a medida a aplicar ser a necessária e a adequada a salvaguardar a criança ou o jovem do 

perigo em que se encontra no momento da aplicação da medida [cfr. art. 4.º, al. e), da 

LPCJP]. 

II - Para se aferir da existência ou do não comprometimento sério dos “vínculos afectivos 

próprios da filiação” para os efeitos do n.º 1 do art. 1978.º do CC não basta ver se existe 

uma ligação afectiva entre o(s) progenitor(es) e a criança; é preciso ver se ela se concretiza 

em gestos, actos ou atitudes que revelem que o(s) progenitor(es) têm(tem) não só a 

preocupação, como também a aptidão para assumir plenamente o papel que, por natureza, 

lhes cabe – o papel de pai(s) da criança. 

III - Sempre que os factos demonstrem, seja o desinteresse, seja a falta de capacidade do(s) 

progenitor(es) para assumir(em) plenamente este papel de pais da criança, é de concluir que 

não existem ou estão seriamente comprometidos, para os efeitos da norma do art. 1978.º do 

CC, os “vínculos afectivos próprios da filiação”. 

 

 27-05-2021 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

69 

 

 Revista n.º 2389/15.8T8PRT-D.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 Seguro de grupo 

 Seguro de vida 

 Cláusula contratual geral 

 Nulidade 

 Tomador 

 Incumprimento 

 Diretiva comunitária 

 Boa-fé 

 Equilíbrio das prestações 

 Consumidor 

 Incapacidade permanente absoluta 

 Médico  

 Seguradora 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - Num contrato de seguro de grupo do ramo vida, não contributivo, o incumprimento, por parte 

do tomador do seguro, do dever de informar os segurados das cláusulas contratuais não 

compromete, em princípio, a sua eficácia nas relações entre a seguradora e os segurados. 

II - Nos seguros não contributivos, há uma considerável distância entre a seguradora e os 

segurados, sendo o tomador do seguro, sujeito de permeio, quem assume a qualidade, e 

actua na qualidade, de contraparte da seguradora. 

III - Interpretando o regime português das cláusulas contratuais gerais à luz da Directiva 

1993/13/CEE, de 05-04-1993, sobretudo depois do acórdão do TJUE de 14-03-2013, 

proferido no processo C-415/11 (Aziz), é possível dizer que as cláusulas contratuais não 

negociadas são abusivas quando contrariem a boa fé, originando um desequilíbrio 

significativo entre os direitos e as obrigações das partes. 

IV - De acordo com o art. 3.º daquela Directiva, a cláusula contratual não negociada deverá ser 

um meio adequado e necessário para a realização ou satisfação de algum interesse legítimo 

das partes e um meio proporcionado, não deixando o consumidor “totalmente desprotegido 

perante a alteração do equilíbrio contratual a favor do profissional que se prevalece da 

cláusula”. 

V - A cláusula que condiciona o atendimento da incapacidade total e permanente ao 

reconhecimento por médico da seguradora configura uma exigência desnecessária à luz das 

finalidades do contrato de seguro, sendo certo que outros médicos teriam condições para 

fazer aquele reconhecimento com a competência e a objectividade adequadas; não sendo 

necessária, tal exigência não é proporcional e, não sendo proporcional, a cláusula que a 

compreende é nula por contrária ao princípio da boa fé. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 935/18.4T8CBR.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 
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 Contrato de arrendamento 

 Promessa unilateral 

 Opção de compra 

 Contrato misto 

 Contrato-promessa 

 Execução específica 

 Prazo incerto 

 Bem imóvel 

 Incumprimento definitivo 

 

Quando se conclui que uma das partes está, por força de contrato-promessa, constituída na 

obrigação de celebrar certo contrato e não cumpre esta obrigação, tem a contraparte o 

direito de obter decisão judicial que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso 

sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida nem exista convenção 

em contrário (cfr. art. 830.º, n.º 1, do CC). 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 21727/18.5T8SNT.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 

 Seguro de garagista 

 Condução sem habilitação legal 

 Exclusão de responsabilidade 

 Cláusula contratual geral 

 Cláusula abusiva 

 Contrato de seguro 

 Consumidor 

 Seguro obrigatório 

 Forma escrita 

 Apólice de seguro 

 Formalidades ad substantiam 

 Formalidades ad probationem 

 Direito de regresso 

 Seguradora 

 Aplicação da lei no tempo 

 Direção efetiva 

 Veículo automóvel 

 

I - A forma escrita do contrato de seguro é um requisito para que o mesmo se considere 

existente, ou, pelo menos, válido (ad substantiam) e não apenas um requisito de eficácia 

prática destinado a provar (ad probationem] o contrato. 

II - Assim, sem apólice não há seguro: aquela é ao mesmo tempo título constitutivo e 

documento probatório do contrato de seguro e o contrato só fica perfeito depois que o 

segurador aprova (aceita) a proposta e emite a apólice. 

III - O seguro de garagista (um seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel – uma 

das modalidades deste) foi especificamente criado e imposto pelo n.º 3 do art. 2.º do DL n.º 
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522/85, de 31-12 (aplicável aos autos, por vigente à data dos factos, mas, entretanto, 

revogado pelo DL 291/2007, de 21-08 – neste diploma, o seguro de garagista está previsto 

no art. 6.º, n.º 3). para abranger “a responsabilidade civil em que incorrem quando utilizam, 

por virtude das suas funções, os (...) veículos” com que trabalham os garagistas “no âmbito 

da sua actividade profissional”. 

IV - Nas exclusões ao seguro obrigatório que vinham previstas no art. 70.º do DL n.º 522/85 não 

constava a falta de habilitação para a condução. O que autorizava a conclusão da 

inadmissibilidade da inserção de tal cláusula nas condições particulares da apólice 

(entendimento este reforçado pelo facto de no art. 19.º do mesmo DL n.º 522/85 se prever o 

direito de regresso da seguradora “c) Contra o condutor, se este não estiver legalmente 

habilitado (...)”).  

V - Porém, tal cláusula não é nula quando inserida em contrato de seguro de garagista.  

VI - Com efeito, este seguro tem particularidades ou especificidades muito próprias, atenta a 

actividade de garagista segurada, devendo ajustar-se a elas: tais seguros incidem, não sobre 

uma vastidão indeterminada de pessoas (como ocorre no seguro a que se reporta o n.º 1 do 

art. 2.º daquele DL n.º 522/85), mas sobre um número determinado de pessoas ou 

entidades; seguram a responsabilidade no exercício duma actividade específica (que 

justifica particulares cautelas na elaboração e na “substância” do próprio seguro) – 

especificidade essa que também se reflecte na fixação do prémio pela seguradora. Ou seja, 

segura-se o risco decorrente do exercício de uma actividade bem delimitada, praticada por 

pessoas certas e determinadas e que actuam, por regra, num espaço físico muito limitado. 

VII - Assim, o balizamento de responsabilidade transferido para a seguradora, na contratação de 

tal modalidade de seguro, é manifestamente diferenciado do ocorrido aquando da 

contratação, digamos primária, normal ou usual, efectuada pelo proprietário, usufrutuário, 

adquirente ou locatário, ao abrigo do consignado no n.º 1 do art. 2.º daquele DL n.º 522/85. 

VIII - Daí que a exigência, pela seguradora, da habilitação legal de condução seja, afinal, 

justificada, mais não seja, pela defesa da confiança dos próprios clientes/consumidores e 

dos seus legítimos interesses. 

IX - Tal cláusula não ofende ou desprotege a confiança dos consumidores, antes pelo contrário: 

os interesses das vítimas ou dos potenciais lesados com acidentes serão, seguramente, mais 

bem protegidos exigindo-se mais rigor no desempenho da actividade dos garagistas, 

designadamente não se admitindo que ali prestem serviço trabalhadores que não estejam 

munidos da habilitação legal para conduzir, clausulando-se isso mesmo nos seguros que 

celebrem. 

X - E essa cláusula também não é absoluta ou relativamente proibida nos termos dos arts. 15.º e 

16.º do Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais, pois não origina um 

desequilíbrio significativo dos direitos e obrigações das partes, antes é equilibrada no 

sentido de que tem em conta os interesses do seu utilizador e os da contraparte, sem ser 

atentatória da boa fé. 

XI - Tendo a cliente da seguradora celebrado com esta sete (7) seguros de garagista, em todos 

eles figurando como responsáveis pela condução, por referência a cada um dos seguros, os 

portadores da carta de condução ali mencionados (nomes e cartas de condução que aquela 

garagista fornecera à seguradora), ocorrendo um acidente no espaço da garagista com uma 

viatura ali entregue por um cliente seu e conduzida por um funcionário da empresa que não 

estava munido de carta de condução, a responsabilidade daquela seguradora sempre seria 

afastada, quer por inexistência de seguro que cubra esse seu funcionário, quer por via da 

exclusão contida naquela cláusula (exigência da habilitação legal de condução) que a 

seguradora insere em todos os seguros de garagista. 
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XII - Aliás, seria, até, abusivo vir a empresa garagista procurar servir-se da falta de condução do 

seu aludido funcionário para fugir à responsabilidade perante o terceiro lesado, imputando 

a responsabilidade à seguradora por danos causados por veículo à sua guarda e sob a sua 

direção efectiva, quando a viatura era conduzida por quem, afinal, a garagista não indicara 

à seguradora (como havia feito nos referidos sete seguros de garagista celebrados, para os 

seus outros sete funcionários) como ficando abrangido por alguma daquelas apólices de 

seguro, ou outra qualquer. 

XIII - Tem a direcção efectiva do veículo a pessoa que, de facto, goza ou usufrui das vantagens 

dele, e a quem, por essa razão, especialmente cabe controlar o seu funcionamento. Ou seja, 

quem tem o poder real (de facto) sobre a viatura. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 667/09.4TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação executiva 

 Oposição à execução 

 Livrança 

 Preenchimento abusivo 

 Pacto de preenchimento 

 Ónus da prova 

 Mora do credor 

 Culpa 

 Boa-fé 

 Plano de recuperação 

 Incumprimento 

 Insolvência 

 Recurso subordinado 

 Dupla conforme 

 

I - A mora do credor, ao contrário dos casos de impossibilidade da prestação por causa 

imputável ao credor, não desonera o devedor da sua obrigação, dela resultando tão só uma 

atenuação da sua responsabilidade, nos termos do disposto no art. 814.º do CC. 

II - Diferentemente do que ocorre com a mora do devedor, em que a lei exige que haja culpa 

sua, a mora do credor não depende de existência de culpa sua, isto é, não se exige que a sua 

não aceitação da prestação ou a omissão da sua colaboração sejam censuráveis. 

III - O preenchimento de cada uma das hipóteses a que alude o art. 813.º do CC (ou seja: a 

fixação dos termos em que o credor devia ter aceitado ou a determinação dos actos que 

devia ter praticado) faz-se atendendo às regras que, para o caso concreto, forem ditadas 

pela aplicação do princípio da boa-fé (n.º 2 do art. 762.º do CC). 

IV - Quando o art. 813.º do CC fala na falta dos actos necessários ao cumprimento da obrigação, 

quer-se apenas referir àqueles cuja prática incumbe ao credor – não, positivamente, àqueles 

que o obrigado deva praticar. 

V - A colaboração exigida ao credor naquele art. 813.º do CC assenta em deveres secundários 

ou acessórios de conduta que interessam ao regular desenvolvimento da relação 

obrigacional, nos termos em que ela deve processar-se entre os contraentes que agem 
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honestamente e de boa fé nas suas relações recíprocas, mas que devem ser essenciais ao 

correcto processamento dessa mesma relação obrigacional em que a prestação se integra. 

Ou seja, a mora do credor ali subjacente, refere-se às situações em que o cumprimento da 

obrigação pressupõe a colaboração do credor, sendo que só faltando esta (pressuposta) 

colaboração se constitui o credor em mora. 

VI - Na legislação do PER não se prevê a possibilidade de atribuir ao administrador judicial 

provisório poderes de fiscalização da execução do plano (como acontece com o plano de 

insolvência). 

VII - Tendo o legislador sido omisso acerca das consequências jurídicas do incumprimento do 

plano, aplica-se, por analogia, o regime (legal supletivo) previsto no art. 218.º do CIRE. 

VIII - Incumbe ao executado/oponente, como facto impeditivo do direito invocado pelo 

exequente àquele a quem o pagamento é exigido, a alegação e prova da inobservância do 

acordo de preenchimento, ou do preenchimento abusivo. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 101/19.1T8ANS-A.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Revista excecional 

 Rejeição de recurso 

 Ação executiva 

 Despacho 

 Falta de citação 

 Nulidade 

 Dupla conforme 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Constitucionalidade 

 Reclamação para a conferência 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 1107/11.4TBOLH-E.E1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Rejeição de recurso 

 Regulação das responsabilidades parentais 

 Dupla conforme 

 Questão fundamental de direito 

 Reclamação para a conferência 

 

 27-05-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 13538/15.6T8LSB.L1.S1-A - 2.ª Secção 
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 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Reclamação 

 Despacho do relator 

 Tribunal da Relação 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Direito ao recurso 

 Constitucionalidade 

 

 27-05-2021 

 Reclamação n.º 5644/17.9T8VNF-A.G1-A.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Danos patrimoniais 

 Danos futuros 

 Equidade 

 Taxa de juro 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Nulidade de acórdão 

 Condenação extra vel ultra petitum 

 

I - A utilização de fórmulas matemáticas para cálculo do dano patrimonial futuro não é, pela 

aleatoriedade dos factores que utilizam, uma forma objectiva de cálculo, pelo que não é 

incompatível com o recurso à equidade. 

II - Salvas as situações previstas no art. 982.º do CPC, o STJ tem competência para julgar 

segundo a equidade. 

III - As fórmulas matemáticas são um precioso auxiliar na quantificação do dano patrimonial 

futuro, mas os seus resultados têm de ser ajustados em função da aleatoriedade inerente à 

prognose efectuada e às circunstâncias particulares do caso concreto. 

IV - Como factores dessas fórmulas matemáticas deve considerar-se o “tempo provável de vida” 

e não apenas o “tempo de vida activa”, bem como o “rendimento efectivo” e não apenas o 

“rendimento declarado”, e, ainda, uma taxa de juro de 3%. 

V - Para uma perda de rendimento anual de € 14 782,70 aos 33 anos de idade, é ajustada uma 

indemnização por dano patrimonial futuro no montante de € 270 000,00. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 10682/15.3T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Rijo Ferreira (Relator) 

 João Cura Mariano 
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 Fernando Baptista 

 

 Revista excecional 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Dupla conforme 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - A revista excepcional pressupõe que, não fora a “dupla conforme”, no caso sempre fosse 

admissível recurso de revista nos termos gerais; não sendo admitida revista nos termos 

gerais não se coloca, sequer, a possibilidade de revista excepcional. 

II - A decisão sobre a invocação da nulidade da sentença/acórdão, quer seja proferida pelo 

tribunal que a proferiu, quer seja proferida pelo tribunal de recurso, é sempre decisão 

definitiva, não sendo passível de recurso. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 1376/19.1T8PRD.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Rijo Ferreira (Relator) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Autoridade do caso julgado 

 Reconvenção 

 Contestação 

 Princípio da preclusão 

 Princípio da concentração da defesa 

 Extensão do caso julgado 

 Ónus jurídico 

 Ação de reivindicação 

 Direito de propriedade 

 Usucapião 

 Acessão industrial 

 Bem imóvel 

 

I - Apesar da reconvenção ter, por regra, natureza facultativa, situação em que o não uso da 

faculdade de dedução de reconvenção não tem, em princípio, qualquer interferência 

negativa na consistência do direito material de que o réu seja titular, casos há em que a 

faculdade de reconvir transforma-se num ónus, na medida em que o réu necessita de 

reconvir para afastar o risco de futura preclusão do direito, por força do caso julgado que 

venha a constituir-se sobre a decisão favorável ao autor, estando-se, por isso, perante a 

chamada reconvenção necessária ou compulsiva. 

II - Neste último caso, uma vez apresentada a contestação, fica, em princípio, precludida, a 

partir desse momento, a invocação pelo réu, quer de outros meios de defesa, quer dos 

meios que ele não chegou a deduzir e até mesmo daqueles que ele poderia ter deduzido 

com base num direito seu. 

III - Tendo os autores peticionado em ação de reivindicação o reconhecimento do seu direito de 

propriedade sobre duas construções “de piso térreo” por fazerem parte do prédio rústico 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

76 

 

por eles adquirido por usucapião bem como a condenação dos réus na restituição daqueles 

anexos e na demolição das obras aí executadas, arrogando-se estes igualmente proprietários 

das mesmos, por via da acessão industrial imobiliária e com base em factualidade já deles 

conhecida no momento da contestação, sobre os réus impendia o ónus de deduzir, naquela 

ação, reconvenção para afastar o risco da futura preclusão, por força do caso julgado que 

viesse a constituir-se sobre a decisão favorável aos autores. 

IV - Não o tendo feito, a autoridade de caso julgado inerente à decisão que, naquela ação, 

reconheceu aos autores o direito de propriedade sobre os aludidos anexos e condenou os 

réus na restituição dos mesmos e na demolição das obras por eles executadas, impede que 

estes, em nova ação, peçam o reconhecimento do direito de propriedade sobre aqueles 

mesmos anexos com fundamento na acessão industrial imobiliária, por se tratar de 

fundamento já precludido. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 29/12.6TBPTL.G2.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

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

 

 Simulação de contrato 

 Terceiro 

 Prova testemunhal 

 Presunções judiciais 

 Herdeiro 

 Abuso de poderes de representação 

 Violação de lei 

 Valor probatório 

 Confissão 

 Declarações de parte 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Contradição 

 

I - “Terceiro”, relativamente aos negócios simulados e para efeitos do art. 394.º, n.º 3, do CC, é 

aquele que não interveio no acordo simulatório, nem represente por sucessão quem nele 

participou, embora possa figurar como parte representada no negócio simulado. 

II - Assim, sendo o representado terceiro em relação aos negócios simulados celebrados pelo 

seu representante em conluio com a contraparte e sendo a autora a única herdeira do 

representado, não está a mesma impedida de valer-se da prova testemunhal e por presunção 

judicial para provar os acordos simulatórios. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 1512/13.1T2AVR.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

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

 Papel comercial 

 Cessão de créditos 

 Preço 

 Expetativa jurídica 

 Insolvência 

 Contrato de adesão 

 Subsidiariedade 

 Abuso de direito 

 

I - Se, paralelamente à transferência, a favor da ré, por parte do fundo de recuperação de 

créditos sobre insolvência, da primeira prestação do preço da cessão de créditos a favor do 

fundo, essa mesma ré transferiu para o fundo a respectiva aplicação em papel comercial da 

insolvente, existiu, em tese, um enriquecimento da ré; mas existiu igualmente um paralelo 

empobrecimento, correspondente ao valor, em unidades de recuperação do fundo autor, do 

papel comercial titulado pela ré (sobre a insolvente), razão pela qual a aquisição 

patrimonial da ré se não transformou num enriquecimento. 

II - De todo o modo, e atendendo a que a prestação em causa foi realizada, mesmo que por 

lapso, no decurso do processo visando a conclusão do negócio, a atribuição patrimonial à ré 

accipiens não careceu de causa, radicando esta, precisamente, na expectativa da conclusão 

do negócio em vista. 

III - Por outro lado, essa transmissão do papel comercial para o autor fundo não teve a 

virtualidade de perfeccionar o compromisso contratual entre o autor fundo e a ré, sujeito 

que estava aos trâmites da oferta pública de subscrição lançada pelo fundo, prevista para a 

ponderação e avaliação de todos os envolvidos. 

 

 27-05-2021 

 Revista n.º 3065/19.8T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 


