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Junho 
 

 Remanescente da taxa de justiça 

 Tempestividade 

 Pressupostos 

 Reforma de acórdão 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - A dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça, nos termos do art. 6.º, n.º 7, do 

RCP, pode ser suscitada pela parte dentro dos 10 dias subsequentes à notificação da 

decisão, ao abrigo do art. 616.º, n.º l, do CPC. 

II - Num processo de valor superior a € 275 000,00, sem complexidade, em que estiveram em 

causa questões processuais, e em que o comportamento processual do recorrente não 

extravasou a sua defesa legal, justifica-se a dispensa do pagamento do remanescente da 

taxa de justiça. 

 

 02-06-2021 

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

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Execução para pagamento de quantia certa 

 Agente de execução 

 Honorários 

 Providências de recuperação 

 Crédito 

 Penhora 

 Nexo de causalidade 

 Transação 

 Exequente 

 Executado 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Oposição de acórdãos 

 

I - Nas execuções de pagamento de quantia certa, é devida ao agente de execução a 

remuneração adicional prevista na Portaria n.º 282/2013, desde que haja produto 

recuperado ou apreendido, nos termos do art. 50.º, n.
os

 5 e 6, sempre que se evidencie que 

para o resultado contribuíram as diligências promovidas pelo agente de execução. 

II - O direito do agente de execução àquele pagamento não depende de ter tido intervenção 

directa nas negociações entre o exequente e o executado que levaram a uma transacção, na 

qual foi acordado o valor da dívida e as condições de pagamento. 
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 Revista n.º 3252/17.3T8OER-E.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 
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 Ação executiva 

 Assembleia de condóminos 

 Atas 

 Exequibilidade 

 Requisitos 

 Título executivo 

 Despesas de condomínio 

 Comparticipação 

 Embargos de executado 

 

I - Para valer como título executivo nos termos do art. 6.º do DL n.º 268/94 de 25-10, a acta da 

assembleia de condomínio tem de conter a deliberação sobre o montante das contribuições 

ou despesas devidas ao condomínio, a fixação da quota-parte devida por cada condómino e 

o prazo de pagamento respectivo. 

II - A acta que se limita a documentar a aprovação pela assembleia da existência de uma dívida 

de um condómino por não pagamento de quotas, tal como referido pela administração, não 

reúne os requisitos de exequibilidade que resultam do art. 6.º do DL n.º 268/94. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 1549/18.4T8SLV-A.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Retificação de erros materiais 

 Retificação de acórdão 
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 Incidente n.º 263/19.8YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção  

 Ferreira Lopes (Relator)  

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Reforma de acórdão 

 Pressupostos 

 Erro de julgamento 

 Lapso manifesto 

 Indeferimento 

 Nulidade de acórdão 

 Obscuridade 

 Ambiguidade 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade processual 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Omissão 

 Constitucionalidade 

 Direito ao recurso 
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 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 

I - A reforma da decisão não é um recurso – nem na modalidade de reapreciação ou 

reponderação, nem na de reexame (aqueles, ao contrário destes, sem possibilidade de jus 

novarum), pelo que não pode servir para mera manifestação de discordância do julgado, 

mas apenas, e sempre perante o juízo decisor – para tentar suprir uma deficiência notória. 

II - Terá, assim, mais a estrutura da reclamação acerca de um erro sobre a previsão, nas suas 

modalidades de erro na qualificação ou na subsunção, afinal a violação primária da lei que 

tem de ter como causa um lapso manifesto. 

III - Não se trata de verdadeiro recurso, do qual tem apenas o perfil substancial, mas de maneira 

de corrigir o que mais não é do que um erro de julgamento. 

IV - Terá, contudo, de ser erro resultante de lapso manifesto, quer na determinação da norma, 

quer na subsunção dos factos, quer na desconsideração de documentos que constem do 

processo. 

V - Neste incidente trata-se, enfim, de mera discordância do julgado. A ser acolhida esta 

perspectiva, todas as decisões passariam a ser objecto de pedido de reforma pois, e sempre, 

a parte vencida (e não convencida, por em desacordo com o decidido) viria alegar que o 

julgador se enganou manifestamente o que não foi o caso. Daí que nenhuma razão assista 

ao reclamante. 

 

 02-06-2021 

 Incidente n.º 1126/15.1T8PVZ.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Revista excecional 

 Reclamação para a conferência 

 

Não sendo admissível a revista normal, por se verificar uma situação de dupla conforme (art. 

671.º, n.º 3, do CPC), mas tendo a recorrente interposto, a título subsidiário, revista 

excepcional, deverão os autos ser apresentados à Formação a que alude o art. 672.º, n.º 3, 

do CPC, para apreciação dos pressupostos referidos no n.º 1 do mesmo preceito. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 3938/15.7T8VFR.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Reconvenção 

 Caso julgado 

 Causa de pedir 

 Contestação 

 Defesa por exceção 
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 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Despacho de prosseguimento 

 Conhecimento do mérito 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Arguição de nulidades 

 Reclamação 

 

I - A circunstância de uma decisão proferida sobre o pedido reconvencional, em recurso que 

subiu em separado, ter determinado a baixa do processo ao tribunal a quo para ulterior 

tramitação e conhecimento do mérito do pedido reconvencional, não põe em causa a 

validade ou existência jurídica da decisão proferida no mesmo processo e que se 

pronunciou sobre o juízo formulado pelas instâncias quanto aos fundamentos da ação e a 

matéria das exceções deduzidas pela ré na contestação, assente no essencial nos mesmos 

factos jurídicos invocados como causa de pedir, em sede de reconvenção. 

II - Tendo o tribunal ordenado o prosseguimento dos autos para julgamento, não chegou a 

envolver-se na apreciação do mérito do pedido reconvencional, não produzindo, 

consequentemente, quaisquer efeitos de caso julgado, nos termos do art. 613.º do CPC, no 

que concerne ao mérito da reconvenção. 

 

 02-06-2021 

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

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 

 Competência internacional 

 Pacto atributivo de jurisdição 

 Requisitos 

 Regulamento (UE) 1215/2012 

 Princípio da interpretação conforme o direito europeu 

 Litisconsórcio necessário 

 Norma imperativa 

 Direito da União Europeia 

 Causa de pedir 

 Conhecimento do mérito 

 Despacho saneador 

 Revista excecional 

 

I - A competência do tribunal afere-se pelo quid disputatum, isto é, pelos termos em que o autor 

configura a relação jurídica controvertida. Quer isto dizer que é tida em conta toda a 

factualidade alegada como causa de pedir, sem necessidade de sobre a mesma ser 

produzida prova. 

II - As situações jurídicas plurilocalizadas, desde que transnacionais, podem ser objecto de 

pactos atributivos de jurisdição, nos termos do art. 25.º do Regulamento n.º 1215/2012. 

III - As disposições do Regulamento n.º 1215/2012 do Parlamento e do Conselho, de 12-12-

2012, incluindo o disposto no art. 25.º, têm prioridade sobre as normas de direito interno e, 

por consequência, sobre as normas do CPC. 
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IV - Na interpretação das normas sobre competência internacional, vale o princípio da 

interpretação autónoma relativamente aos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros, 

tendo em conta o contexto da disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em 

causa, e o da interpretação uniforme em toda a União Europeia, como forma de assegurar a 

aplicação uniforme do direito da União em todos os Estados-Membros e o princípio da 

igualdade entre todos os cidadãos da União. 

V - O art. 25.º do Regulamento n.º 1215/2012 estabelece, essencialmente, dois requisitos de 

forma e um requisito substancial. 

VI - Eventual litisconsórcio necessário natural do lado passivo não afasta a aplicação de uma 

cláusula atributiva de jurisdição que cumpra os requisitos formais e substanciais 

estabelecidos no art. 25.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, não se permitindo, por isso, 

que a parte que deveria ser demandada no tribunal de um outro Estado-Membro da União 

Europeia, de acordo com o que foi convencionado, possa ser demandada em Portugal em 

virtude de a autora poder ter configurado a ação em termos que exigem a demanda de um 

terceiro estranho ao pacto de jurisdição. 

VII - A aferição da necessidade de produção de prova em sede de audiência final, atentos os 

factos controvertidos, deverá ser feita em função das soluções de direito que então se 

afigurem objetivamente plausíveis e não na estrita perspetiva jurídica, subjetiva, do juiz 

que proferir o saneador-sentença, a não ser que se trate de questão unicamente de direito 

para a qual a matéria de facto controvertida seja absolutamente indiferente ou irrelevante. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 449/18.2T8FAR.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 

 Incêndio 

 Dano causado por coisas ou atividades 

 Dever de vigilância 

 Culpa in vigilando 

 Bem imóvel 

 Ilicitude 

 Impugnação da matéria de facto 

 Erro na apreciação das provas 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso de revista 

 Prova testemunhal 

 Prova pericial 

 Livre apreciação da prova 

 Legitimidade adjetiva 

 Condenação em quantia a liquidar 

 Interpretação de sentença 

 Indemnização 

 

I - O erro na apreciação das provas está fora dos poderes de cognição do STJ (arts. 674.º, n.º 3, e 

682.º, n.º 2, do CPC). 

II - O facto de a alteração da matéria de facto conflituar com aquilo que consta do depoimento 

de alguma testemunha ou de um relatório pericial não preenche a previsão do segmento 
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final do art. 674.º, n.º 3 – não implica “ofensa de uma disposição expressa de lei… que fixe 

a força de determinado meio de prova”. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 1281/12.2TBMCN.P2.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Violação de lei 

 Prova testemunhal 

 Ação de simples apreciação 

 Ónus da prova 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Decisão implícita 

 

O facto de a decisão do tribunal da Relação ser coincidente com a decisão proferida pelo 

tribunal de 1.
a
 instância não pode constituir indício de que aquele não exerceu os poderes 

que lhe são conferidos pelo art. 662.º do CPC. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 786/15.8T8FAF.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Direito de habitação 

 Posse 

 Legitimidade passiva 

 Ação executiva 

 Hipoteca 

 Bem imóvel 

 Cumulação de pedidos 

 Título executivo 

 Pluralidade de executados 

 Litisconsórcio 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 
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 Revista excecional 

 

I - O titular de um direito de habitação sobre o imóvel hipotecado é parte legítima de uma 

execução fundada em escritura de mútuo com hipoteca, ao abrigo do art. 54.º, n.º 4, do 

CPC. 

II - O art. 709.º do CPC permite a cumulação de execuções, ainda que fundadas em títulos 

diferentes, contra um grupo litisconsorcial. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 5437/16.0T8MAI-A.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Oposição à execução 

 Fundamentos 

 Compensação de créditos 

 Interpretação da declaração negocial 

 Teoria da impressão do destinatário 

 Título executivo 

 Sentença homologatória 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Excesso de pronúncia 

 

I - Os vícios da nulidade da sentença correspondem aos casos de irregularidades que põem em 

causa a sua autenticidade (falta de assinatura do juiz), ou a ininteligibilidade do discurso 

decisório. 

II - A nulidade da sentença sustentada na sua contradição remete-nos para a questão dos casos 

de ininteligibilidade do discurso decisório por encerrar um erro lógico na argumentação 

jurídica, dando conclusão adversa à linha de raciocínio adotada. 

III - A nulidade do acórdão sustentada na ininteligibilidade do discurso decisório quando o 

tribunal conheça de questões de que não podia tomar conhecimento, está diretamente 

relacionado com o comando fixado na lei adjetiva civil, segundo o qual o tribunal deve 

resolver todas as questões, e só estas, que as partes tenham submetido à sua apreciação, 

excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. 

IV - Os autos de oposição à execução visam a extinção da execução, mediante o 

reconhecimento da atual inexistência do direito exequendo, ou da falta dum pressuposto, 

específico ou geral, da ação executiva. 

V - O título executivo condiciona a exequibilidade extrínseca da pretensão, é como o invólucro 

onde a lei presume se contem o direito violado, a certeza e a exigibilidade condicionam a 

exequibilidade intrínseca da pretensão, pois que a sua não verificação impede que, apesar 

de se reconhecer o direito do exequente à reparação efetiva, o devedor seja executado 

quanto a essa mesma prestação. 

VI - O art. 729.º do CPC estabelece um numerus clausus dos fundamentos de oposição à 

execução baseada em sentença, nomeadamente, o contra crédito sobre o exequente, com 

vista a obter a compensação de créditos. 

VII - A declaração negocial deve ser interpretada como um declaratário razoável, colocado na 

posição concreta do declaratário, a interpretaria, tomando-se este declaratário, nas 
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condições reais em que ele se encontrava, e finge-se depois ser ele uma pessoa razoável, 

medianamente instruída, diligente e sagaz, quer quanto à pesquisa das circunstâncias 

atendíveis, quer ao critério a utilizar na apreciação dessas circunstâncias. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 258/12.2TBPSR-C.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Alimentos devidos a filhos maiores 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Equidade 

 Matéria de facto 

 Dupla conforme 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade de acórdão 

 Revista excecional 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Os recursos de decisões proferidas em processo de jurisdição voluntária, têm como limite 

recursório o tribunal da Relação, sem prejuízo de admissibilidade do recurso para o STJ, 

verificados que estejam os pressupostos gerais de recorribilidade da decisão do tribunal da 

Relação, a par de que estejam em causa questões de legalidade estrita. 

II - O STJ, enquanto tribunal vocacionado para salvaguardar a aplicação da lei, substantiva ou 

adjetiva, está impedido de, nos recursos interpostos em processos de jurisdição voluntária, 

conhecer das medidas tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, 

pelo que, haverá que ajuizar sobre o cabimento e âmbito do recurso de revista das decisões 

proferidas nos processos de jurisdição voluntária, de forma casuística, em função dos 

respetivos fundamentos de impugnação, e não com base na mera qualificação abstrata de 

resolução, tomada segundo critérios de conveniência ou de oportunidade. 

III - Quando o acórdão recorrido exigiu e está suportado na ponderação dos factos que 

constituem elementos do próprio processo, a par de que a recorrente somente questiona a 

ponderação levada a cabo pelo tribunal a quo, sopesando a facticidade, torna-se claro que a 

decisão que decretou a medida (cessação da obrigação alimentar a favor da jovem, filha 

maior do requerente e da requerida) encerra uma questão sustentada em critérios de 

conveniência e oportunidade, suportada num juízo de equidade, a qual visa alcançar a 

justiça do caso concreto, flexível, humana, independente de critérios normativos. 

IV - Importa distinguir consoante a nulidade apontada ao acórdão recorrido ocorra quando não 

se verifica a dupla conforme (caso em que nada obsta a que o objeto do recurso seja até 

unicamente preenchido pela arguição de nulidades) dos casos em que ocorre dupla 

conforme, onde, nesta última situação, o conhecimento das nulidades pelo STJ fica 

dependente da admissibilidade da revista. 
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V - A revista excecional está sujeita a formalidades próprias, daí que, para além de ter de 

satisfazer um dos pressupostos previstos no art. 672.º, n.º 1, do CPC, só é possível desde 

que a revista, em termos gerais, seja admissível, mas não permitida por efeito da 

conformidade de julgados. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 12/17.5T8MNC-N.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Condomínio 

 Legitimidade passiva 

 Legitimidade adjetiva 

 Infiltrações 

 Partes comuns 

 Propriedade horizontal 

 Responsabilidade extracontratual 

 Recurso per saltum 

 Despacho saneador 

 

I - A legitimidade processual é o pressuposto adjetivo através do qual a lei seleciona os sujeitos 

de direito admitidos a participar em cada processo trazido a Juízo, aferida em vista de um 

critério substantivo – o interesse em demandar e em contradizer. 

II - O critério para apreciar da legitimidade passiva prende-se com “o interesse em contradizer” 

manifestado pelo prejuízo que da procedência da ação advenha para o demandado, 

enquanto sujeito da relação material controvertida tal como é configurada pelo autor que, 

de todo, deve ser confundido com o pressuposto processual positivo, ou seja, uma condição 

que deve estar preenchida para que possa ser proferida a decisão de mérito, a denominada 

legitimidade ad causam. 

III - Invocando a demandante infiltrações, decorrentes das partes comuns do edifício constituído 

em regime de propriedade horizontal que integra a sua fração, as quais lhe determinaram 

danos, pedindo não só a condenação na realização das obras de restauro e 

impermeabilização das partes comuns do edifício, mas também a condenação pelos 

prejuízos sofridos na fração de que é proprietária, distinguimos estar em causa a 

responsabilidade legal do condomínio decorrente do regime da propriedade horizontal a par 

da responsabilidade extracontratual do condomínio, nos termos dos arts. 1305.º, 483.º, 

562.º e 566.º do CC, donde, será o condomínio, enquanto figura orgânica que representa o 

universo de condóminos, que tem interesse em contradizer, manifestado pelo prejuízo que 

da procedência da ação lhe pode advir, assumindo a legitimidade passiva, e não os 

condóminos, considerados autonomamente. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 22208/18.2T8PRT.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Transação judicial 

 Desistência do pedido 

 Sentença homologatória 

 Caso julgado material 

 Interpretação de sentença 

 Interpretação da vontade 

 Ofensa do caso julgado 

 Extensão do caso julgado 

 Penhora 

 Ação executiva 

 Erro na declaração 

 Questão nova 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Litigância de má-fé 

 

I - A questão da alegada ofensa do caso julgado configura uma das situações em que, nos termos 

do art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, o recurso é sempre admissível, independentemente do 

valor da causa e da sucumbência, centrado na apreciação dessa questão e das nulidades do 

acórdão recorrido que com ela se conexionem. 

II - Uma decisão «constitui caso julgado nos precisos termos em que julga» (art. 621.º do CPC). 

Daí que não seja de concluir pela existência de caso julgado, relativamente à 

obrigatoriedade (ou não) da devolução de quantias penhoradas numa acção executiva, se o 

despacho proferido considerou que o meio indicado para dirimir o litígio entre as partes 

seria uma acção declarativa. 

III - Uma sentença homologatória de uma transacção, condenando ou absolvendo as partes nos 

termos acordados, é susceptível de constituir caso julgado material. Sendo interposto um 

recurso com invocação da ofensa do caso julgado relativamente a uma tal sentença, não 

pode o tribunal da Relação deixar de interpretar, à luz do disposto nos arts. 236.º e 238.º do 

CC, os termos da transacção homologada, de modo a aferir da procedência de um pedido 

assente nos efeitos dessa transacção. 

IV - No que tange à autoridade do caso julgado (vertente positiva, baseada numa relação de 

prejudicialidade entre o objecto da segunda acção e o objecto da primeira, surgindo esta 

como pressuposto daquela), não é exigível a tríplice identidade prevista no art. 581.º do 

CPC, diversamente do que sucede com a excepção (vertente negativa do caso julgado). 

V - Prevendo o art. 291.º do CPC meios (acção ou recurso de revisão) para obter a declaração de 

nulidade ou anulação de uma transacção, não podem eles ser substituídos por uma mera 

alegação, ex novo, no âmbito de um recurso de revista, invocando a existência de erro 

enquadrável no art. 247.º do CC. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 2381/19.3T8CBR.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 
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 Execução fiscal 

 Ação executiva 

 Penhora 

 Bem imóvel 

 Casa de habitação 

 Casa de morada de família 

 Suspensão da execução 

 Venda judicial 

 Interpretação da lei 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Oposição de acórdãos 

 

I - De acordo com o disposto no n.º 2 do art. 244.º do CPPT, não ocorrendo alguma das 

excepções previstas nos n.
os

 3 e 6 do mesmo artigo, não há lugar à realização da venda de 

imóvel destinado exclusivamente a habitação própria e permanente do devedor ou do seu 

agregado familiar, quando o mesmo esteja efectivamente afecto a esse fim. 

II - Se um imóvel, nessas condições, tiver sido objecto de penhora, primeiro numa execução 

fiscal e depois numa execução comum, esta não deve ser suspensa, nos termos do n.º 1 do 

art. 794.º do CPC, sendo a Fazenda Pública citada para nela reclamar os seus créditos. 

III - A ratio legis da norma do art. 794.º, n.º 1, do CPC, tendo subjacente razões de certeza 

jurídica e de protecção tanto do devedor executado como dos credores exequentes, vai no 

sentido de que ambas as execuções se encontrem numa relação de dinâmica processual ou, 

pelo menos, que se verifique a possibilidade de prossecução daquela em que a penhora for 

mais antiga, o que não acontece com a execução fiscal, face ao impedimento decorrente do 

mencionado art. 244.º, n.º 2, do CPPT. 

 

 02-06-2021 

 Revista n.º 5729/19.7T8LRS-A.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Retificação de acórdão 

 Erro de escrita 

 

 08-06-2021 

 Incidente n.º 19/18.5T8CBC.G1.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Recurso de revista 

 Revista excepcional 

 Admissibilidade de recurso 

 Taxa de justiça 

 Multa 

 Falta de pagamento 
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 Desentranhamento 

 Alegações de recurso 

 Embargos de executado 

 Ação executiva 

 

I - A decisão da 1.ª instância e o acórdão recorrido não se subsumem aos n.
os

 1 e 3 do art. 671.º 

do CPC, não sendo decisões que recaiam sobre o mérito da causa ou ponham termo ao 

processo (ainda que ponham termo ao recurso, o processo seguirá, como consta da decisão 

da 1.ª instância). 

II - Não são assim situações às quais se aplique o regime da revista excepcional, requerida pelo 

recorrente, as quais pressupõem dupla conformidade decisória naquele indicado sentido. 

III - Não sendo passível de revista excepcional, por não ser possível a revista do n.º 1 do art. 

671.º, perguntar-se-á se será uma situação a alocar no âmbito do art. 671.º, n.º 2, do CPC, 

que se reporta a decisões que recaiam sobre a relação processual. 

IV - No entanto, para que a revista pudesse ser admitida por esta via ter-se-ia de estar perante 

um caso em que a revista fosse possível – pela via do art. 629.º, n.º 1 – que exige alçada e 

sucumbência – ou pelo art. 629.º, n.º 2 – que (parece) dispensar a alçada para os casos aí 

previstos (todos ou apenas alguns). 

V - O recorrente nunca alegou que se tratasse de alguma situação a subsumir no art. 629.º, n.º 2, 

nem se consegue identificar a sua submissão a nenhuma das situações aí referidas pelo 

legislador. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 8820/16.8T8SNT-B.L1.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Recurso de apelação 

 Conclusões 

 Reprodução de alegações 

 Falta de conclusões 

 Rejeição de recurso 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 

A reprodução nas conclusões, ainda que parcial, da motivação das alegações não equivale a 

“falta de conclusões”, pelo que não dá lugar a imediata rejeição do recurso, nos termos do 

art. 641.º, n.º 2, al. b), do CPC, mas a convite ao aperfeiçoamento, como disposto no art. 

639.º, n.º 3, do mesmo Código. 
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 Revista n.º 11871/18.4T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção  

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Embargos de executado 

 Contrato de abertura de crédito 

 Título executivo 
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 Falta de título 

 Obrigação futura 

 Empréstimo 

 Contrato de mútuo 

 

I - Os contratos de abertura de crédito são aqueles em que o banco (creditante) se obriga a 

colocar à disposição do cliente (o beneficiário ou creditado) uma quantia pecuniária, que 

este tem o direito, nos termos aí definidos, de utilizar pelo período de tempo acordado ou 

por tempo indeterminado, ficando obrigado ao reembolso das somas utilizadas e ao 

pagamento dos respetivos juros e comissões. 

II - Nos termos do contrato, a CGD obrigou-se a colocar à disposição da embargante, Quinta do 

Solar, a quantia de € 1 850 000,00 sob a forma de abertura de crédito (ponto 3 dos factos 

provados). Em relação a este valor, a escritura pública de abertura de crédito contém 

apenas uma promessa de empréstimo, não constituindo, só por si, título executivo contra o 

creditado. 

III - Todavia, tendo a exequente entregue à executada, no ato da celebração do contrato de 

abertura de crédito, a quantia de € 185 000,00 (ponto 4 dos factos provados) e reportando-

se a pretensão executiva a esta quantia, a obrigação exequenda, na parte em que visa o 

cumprimento coercivo da quantia de € 185 000,00, a título de capital, mostra-se constituída 

no título executivo e, como tal, este é exequível, nos termos do art. 703.º, n.º 1, al. b), do 

CPC. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 1951/16.6T8ENT-A.E2.S1 - 1.ª Secção  

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Ação executiva 

 Reclamação de créditos 

 Graduação de créditos 

 Litispendência 

 Causa de pedir 

 Ação cambiária 

 Hipoteca 

 Crédito hipotecário 

 Penhora 

 Contrato de abertura de crédito 

 

I - O debate doutrinal a respeito da causa de pedir, e da própria possibilidade de existir uma 

litispendência na ação executiva, reconduz-se a duas posições: uma que identifica a causa 

de pedir com o título jurídico, judicial ou extrajudicial, que serve de fundamento à ação e 

cumpre a função de título executivo, e outra que entende que a causa de pedir na ação 

executiva é a causa debendi, ou seja, os factos dos quais decorre o poder de aquisição da 

prestação. 

II - Mesmo perante a diversidade de entendimentos acerca do que constitui a causa de pedir na 

ação executiva, baseando-se a execução numa ação cambiária e a reclamação de créditos na 

constituição de uma hipoteca, a mera circunstância de se concluir que materialmente ambos 
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os créditos decorrem do mesmo contrato de abertura de crédito não surge como suficiente 

para considerar preenchido o fundamento da exceção dilatória de litispendência. 

III - Uma vez que o crédito invocado no apenso de reclamação de créditos integra o crédito 

invocado no processo principal, decide-se não haver, no presente processo, qualquer 

crédito reclamado a verificar, prevenindo-se, assim, a hipótese de cobrança duplicada do 

mesmo crédito, mas declara-se que, por referência ao produto da venda do imóvel, a CGD 

beneficia em 1.º lugar da garantia hipotecária até ao valor do capital e três anos de juros e 

em 2.º lugar da penhora até ao limite da execução. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 7062/16.7T8LSB-E.S1 - 1.ª Secção  

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Posse 

 Corpus 

 Animus possidendi 

 Direito de propriedade 

 Usucapião 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Nulidade de acórdão 

 Condenação em objeto diverso do pedido 

 Condenação extra vel ultra petitum 

 Excesso de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 Erro de julgamento 

 Impugnação da matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Impõe-se distinguir entre causas de invalidade da decisão judicial (art. 615.º do CPC) e erro 

de julgamento da matéria de facto (art. 662.º do CPC), que é limitadamente sindicável pelo 

STJ (art. 674.º, n.º 3, do CPC), e erro de julgamento na apreciação do direito, amplamente 

sindicável pelo STJ (art. 674.º, n.º 1, al. a), do CPC). 

II - O juiz não pode, sob pena de nulidade, condenar em objecto diverso do que foi pedido (arts. 

609.º, n.º 1, e 615.º, n.º 1, al. d), do CPC). O tribunal não condena em objeto diverso do 

pedido (pronúncia ultra petitum) quando reconhece que o direito de propriedade integra a 

herança indivisa de pessoa já falecida ao tempo da propositura da ação, em lugar de 

reconhecer o direito de propriedade da pessoa falecida. 

III - Salvo aquelas que sejam de conhecimento oficioso, o juiz não deve apreciar questões não 

submetidas ao seu conhecimento, sob pena de incorrer em excesso de pronúncia. 

IV - A nulidade por falta de fundamentação pressupõe uma total ausência de fundamentação de 

facto e/ou de direito. 

V - No caso de o tribunal da Relação, na modificação da decisão da matéria de facto, atuar ao 

abrigo do princípio da livre apreciação da prova, sem que inobserve qualquer disposição 

legal expressa que exija certa espécie de prova para a existência de facto ou que fixe a 

força de determinado meio de prova (art. 674.º, n.º 3, do CPC), a decisão não é sindicável 

pelo STJ. 
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VI - A jurisprudência dominante preconiza uma conceção subjetiva da posse, exigindo a 

demonstração da vontade de atuar como titular do direito. Contudo, a suficiência da prova 

de um poder de facto e a inerente presunção possessória, supletivamente correspondente ao 

direito de propriedade, encontra apoio nos arts. 1252.º, n.º 2, e 1253.º, al. c), in fine, do CC. 

Em caso de dúvida, presume-se a posse naquele que exerce o poder de facto. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 215/16.0T8VPA.G2.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Concorrência de culpas 

 Nexo de causalidade 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Impugnação da matéria de facto 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Princípio da igualdade 

 Dano morte 

 Danos não patrimoniais 

 Beneficiários 

 Dupla conforme parcial 

 Poderes da Relação 

 Novos meios de prova 

 

I - De acordo com a posição jurisprudencial maioritária do STJ, “não obstante a decisão impor 

uma obrigação de indemnização com um montante global, os segmentos respeitantes às 

parcelas delimitadas ou delimitáveis da indemnização devem ser analisados 

separadamente para o efeito da dupla conforme”. 

II - No caso de o peão, vítima de atropelamento, haver infringido apenas o art. 101.º, n.º 3, do 

CEst, diferentemente do condutor do veículo, que viola as normas dos arts. 24.º, n.º 1, e 

25.º n.º 1, als. c) e e), do mesmo corpo de normas, não se justifica uma repartição 

igualitária de culpa. 

III - A jurisprudência do STJ tem afirmado, de forma consolidada, que “a matéria respeitante 

ao nexo de causalidade adequada, como tal designada pela doutrina e tida como adotada 

no artigo 563.º do CC, envolve duas componentes: uma, de feição naturalística, 

respeitante ao nexo entre o facto-condição e o resultado por ele provocado; outra, de 

alcance estritamente normativo, tendente a saber se esse facto, em abstrato, é causa 

adequada daquele resultado (…) Assim, enquanto que a componente naturalística, 

abarcando a fixação dos factos e a sua valoração probatória, escapa à sindicância do 

tribunal de revista, nos termos dos artigos 674.º, n.º 3, e 682.º, n.º 1 e 2, do CPC, já a 

vertente normativa é passível de apreciação por este tribunal”. 
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IV - Cabe nos poderes de cognição do STJ sindicar o modo como o tribunal da Relação usa (ou 

não usa) os poderes que lhe são conferidos pelo art. 662.º, n.º 2, do CPC. 

V - Não havendo qualquer dúvida ou incerteza por parte do julgador, não se verifica qualquer 

violação do disposto no art. 662.º, n.º 2, al. b), do CPC. 

VI - A equidade traduz-se no critério decisivo para a fixação do montante da compensação por 

danos cujo valor exato não possa ser averiguado. A decisão segundo a equidade não exclui 

o pensamento analógico. 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”. 

VII - Não se afasta que a expressão “em conjunto” (art. 496.º, n.º 2, do CC) possa permitir uma 

repartição do montante indemnizatório, entre os diversos membros de uma categoria de 

beneficiários, que não seja aritmeticamente igualitária, se os elementos probatórios o 

permitirem. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 2261/17.7T8PNF.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Caso julgado 

 Segmento decisório 

 Excepção dilatória 

 Autoridade do caso julgado 

 Extensão do caso julgado 

 Terceiro 

 Usucapião 

 Direito de propriedade 

 Posse 

 Corpus 

 Animus possidendi 

 Presunções legais 

 

I - O objeto do caso julgado corresponde à parte dispositiva da sentença. 

II - A exceção do caso julgado, que desempenha uma função negativa, obsta a que as questões 

alcançadas pelo caso julgado se possam voltar a suscitar, entre as mesmas partes, em ação 

futura (proibição de repetição). Implica uma não decisão sobre a nova ação. Pressupõe uma 

total identidade entre os sujeitos, a causa de pedir e o pedido das duas ações. 

III - A autoridade do caso julgado, que desenvolve uma função positiva, conduz a que a solução 

compreendida no julgado se torne vinculativa no quadro de outros casos a ser decididos no 

mesmo ou em outros tribunais (proibição de contradição). Implica uma aceitação de uma 

decisão proferida numa ação anterior, decisão esta que se insere, quanto ao seu objeto, no 

objeto da segunda ação, enquanto questão prejudicial. Pressupõe a identidade de sujeitos, 

mas permite a diversidade de objetos (aliás, é esta diversidade que a demarca da exceção). 

IV - Esta distinção pressupõe a identidade dos objetos processuais na exceção, sendo o objeto 

da ação anterior repetido na ação subsequente, de um lado, e a diversidade dos objetos 

processuais na autoridade, surgindo o objeto da primeira ação como pressuposto da 

apreciação do objeto da segunda. 

V - Prescindindo da identidade objetiva, a autoridade de caso julgado exige a identidade das 

partes. A diferente e distinta personalidade jurídica de ambos os réus nas duas ações e a 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

diferente qualidade jurídica que a autora lhes conferiu em cada uma das ações 

comprometem a identidade de sujeitos necessária à imposição da autoridade do caso 

julgado formado pela primeira ação na segunda (esta) ação. 

VI - Não existe, ao que parece, na ordem jurídica pátria, um princípio de aproveitamento por 

terceiros do caso julgado secundum eventum litis. Apenas nos casos expressamente 

previstos na lei – i.e., tipificados – podem terceiros beneficiar do caso julgado secundum 

eventum litis. 

VII - Não existindo identidade de partes, não há risco de contradição naquilo que é igual. Os 

fins de segurança jurídica e de pacificação social apenas não se alcançariam se se 

consentisse que entre as mesmas partes – sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica – 

se discutisse o que já foi apreciado numa ação anterior. 

VIII - A jurisprudência dominante preconiza uma conceção subjetiva da posse, exigindo a 

demonstração da vontade de atuar como titular do direito. Contudo, a suficiência da prova 

de um poder de facto e a inerente presunção possessória, supletivamente correspondente ao 

direito de propriedade, encontra apoio nos arts. 1252.º, n.º 2, e 1253.º, al. c), in fine, do CC. 

Em caso de dúvida, presume-se a posse naquele que exerce o poder de facto. Sendo 

necessário o corpus e o animus, o exercício do primeiro faz presumir a existência do 

último. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 5765/17.8T8LRS.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Competência internacional 

 Direito da União Europeia 

 Regulamento (UE) 1215/2012 

 Pacto atributivo de jurisdição 

 Sociedade comercial 

 Pacto social 

 Alienação 

 Participação social 

 Representação sem poderes 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 

I - Os tribunais portugueses só podem conhecer de litígio emergente de uma relação 

transnacional quando forem internacionalmente competentes. A competência do tribunal 

afere-se pela natureza da relação jurídica tal como ela é configurada pelo autor na petição 

inicial, ou seja, no confronto entre a pretensão deduzida (pedido) e os respetivos 

fundamentos (causa de pedir), independentemente da apreciação do seu acerto substancial. 

II - A disciplina interna da competência internacional consagrada no CPC apenas se aplica 

quando a ação não for abrangida pelo âmbito de aplicação do direito europeu. No que 

respeita ao critério geral de competência, o Regulamento (UE) n.º 1215/2012, no art. 4.º, 

n.º 1, estabelece o princípio actor sequitur forum rei, que visa assegurar a proteção legal 

das pessoas domiciliadas na União Europeia: o critério de definição da competência é o 

domicílio do réu. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

III - Um pacto privativo de jurisdição (que retira competência a um ou vários tribunais de 

Estados-membros, atribuindo-a exclusivamente a um ou vários tribunais do Brasil), e não 

atributivo, não se aplica o art. 25.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012. 

IV - As partes não se encontram vinculadas por um pacto privativo de jurisdição quando não 

eram, aquando da propositura da ação, nem são atualmente, sócios ou titulares de qualquer 

órgão social da sociedade em cujo pacto social aquele se integra. 

V - O tribunal da Relação tem autonomia decisória, competindo-lhe formar e formular a sua 

própria convicção, mediante a reapreciação dos meios de prova indicados pelas partes ou 

daqueles que se encontrem disponíveis, observando o princípio do dispositivo no que 

respeita à identificação dos pontos de discórdia. 

 

 08-06-2021 

 Revista n.º 20526/18.9T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Responsabilidade contratual 

 Culpa in contrahendo 

 Negociações preliminares 

 Boa-fé 

 Dever de lealdade 

 Cálculo da indemnização 

 Interesse contratual negativo 

 Dano emergente 

 Condenação em quantia a liquidar 

 Notificação 

 Nulidade 

 Sanação 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Excesso de pronúncia 

 Decisão surpresa 

 

I - Mostram-se preenchidos os pressupostos da responsabilidade pré-contratual na modalidade 

de rutura injustificada das negociações, numa situação em que, após cerca de sete meses de 

negociações para aquisição da posição contratual da autora junto da APPLE, de 

distribuidor desta marca, a nível nacional, à exceção de iPhone, tendo sido assinadas letters 

of intent, em especial a de 03-05-2011, e tendo sido efetuada uma due dilligence, na qual 

foi transmitida pela autora às rés variada informação acerca deste negócio, que só desta 

forma teriam acesso, e tendo esta diligência decorrido, com a informação positiva, por 

banda das rés, vieram as rés comunicar a cessação das negociações, invocando 

fundamentos que vieram a revelar-se como não correspondentes à realidade. 

II - Foi com base na reunião do dia 28-04-2011 e na letter of intent Project Cipango assinada 

pelas partes a 03-05-2011, da lavra exclusiva das rés, que estas criaram na autora a 

convicção de exclusividade e determinaram a rejeição final da proposta da concorrente. 

III - Foi também com base nestes pressupostos que a autora forneceu às rés todo o seu goodwill, 

lista de clientes e documentação de relação com a APPLE, o qual se mostrava sujeito a um 

regime de exclusividade, tendo as rés feito cessar essas negociações, depois de criar na 
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autora, a confiança de que poderia negociar em exclusividade com as rés, determinando o 

afastamento da outra concorrente das rés. 

IV - A autora, devido à recusa em concluir o contrato por parte das rés, não recebeu a quantia de 

€ 5 740 000,00, correspondente ao montante proposto pelas rés relativo ao goodwill, lista 

de clientes e relação com a Apple e ao valor da indemnização por despedimento dos 

empregados não transferidos cujos contratos seriam rescindidos. 

V - Encontrando-nos no âmbito de uma responsabilidade contratual e não tendo as rés logrado 

provar que o dano sofrido pela autora, adveio da sua provada conduta, em virtude da 

presunção estabelecida no art. 799.º do CC, mostram-se verificados os pressupostos deste 

tipo de responsabilidade. 

VI - Relativamente à fórmula de cálculo da obrigação de indemnização está contemplado o 

interesse contratual negativo, que permite repor o lesado na situação em que estaria se não 

tivesse iniciado as negociações para a celebração do contrato. 

VII - Tendo os autores deduzido um pedido específico (isto é, um pedido de conteúdo concreto), 

não tendo logrado fixar com precisão a extensão dos prejuízos, poderão fazê-lo em ulterior 

liquidação. 

VIII - No caso presente, provado o dano, não foi possível atingir-se um valor exato para a sua 

quantificação, mas ainda é possível atingi-lo com recurso a prova complementar sobre o 

montante exato ou muito próximo dos danos reais, atendendo aos danos constantes dos 

factos provados. 
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 Revista n.º 1541/11.0TVLSB.L3.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Acácio das Neves 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Processo especial de revitalização 

 Plano de recuperação 

 Poderes do juiz 

 Homologação 

 Recusa 

 Insolvência 

 

I - O facto de o PER ser um instrumento de natureza essencialmente negocial, privatística 

portanto, não significa que todo o seu desenvolvimento decorra à margem da intervenção 

do tribunal, sem qualquer interferência do juiz, o que resulta do n.º 1 do art. 17.º-F do 

CIRE, onde se prevê que aquando da conclusão das negociações, com aprovação unânime, 

ou não, o plano deverá ser remetido ao tribunal «para homologação ou recusa da mesma 

pelo juiz», o que impõe a verificação do cabal cumprimento de todos os pressupostos 

materiais e formais. 

II - Resultando dos autos que a devedora, aqui recorrente se encontra numa situação 

insolvencial, a qual aliás provocou a sua apresentação à insolvência e não, tão só, numa 

plataforma de recuperabilidade económico-financeira susceptível de consubstanciar um 

plano especial de revitalização, podia e devia o tribunal verificar em termos de 

pressupostos objectivos e subjectivos, se se encontravam preenchidas todas as regras 

procedimentais conducentes à sua homologação. 
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III - O juiz pode/deve recusar a homologação do acordo de recuperação firmado no âmbito do 

PER quando os elementos factuais constantes do processo revelem inequivocamente que o 

devedor se encontra numa situação de insolvência atual. 

 

 09-06-2021 

 Revista n.º 1267/19.6T8STS.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 

 Pinto de Almeida 

 José Rainho 

 

 Contrato de seguro 

 Cláusula contratual geral 

 Autonomia da vontade 

 Contrato de adesão 

 Ónus da prova 

 Dever de comunicação 

 Dever de informação 

 Ampliação da matéria de facto 

 Anulação de acórdão 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - O contrato de seguro é um acordo através do qual o segurador assume a cobertura de 

determinados riscos, comprometendo-se a satisfazer as indemnizações ou a pagar o capital 

seguro em caso de ocorrência de sinistro, nos termos acordados, como deflui do art. 1.º do 

DL n.º 72/2008, de 16-04, diploma este que veio estabelecer o regime do contrato de 

seguro, procedendo à sua reforma, e aplicável ao caso em análise. 

II - O princípio geral aplicável é o que resulta do art. 11.º daquele diploma, isto é «O contrato 

de seguro rege-se pelo princípio da liberdade contratual, tendo carácter supletivo as 

regras constantes do presente regime, com os limites indicados na presente secção e os 

decorrentes da lei geral.», o que quer dizer que se aplicam as cláusulas resultantes do 

contrato de seguro e supletivamente as específicas decorrentes do regime jurídico do 

contrato de seguro, bem como as constantes da Lei geral; sendo o contrato de seguro, por 

norma, um contrato de adesão, há ainda que atender ao Regime das Cláusulas Contratuais 

Gerais constante do DL n.º 446/85, de 25-10. 

III - A circunstância de podermos estar perante um quadro respeitante a cláusulas contratuais 

gerais, não impede, nem exclui, que alguma ou algumas delas possam ser objecto de 

negociação entre as partes, nem tal acordo, a existir, é afastado pelo DL n.º 446/85, de 25-

10, como deflui inequivocamente do n.º 3 do seu art. 1.º, cabendo, neste caso, a quem 

pretender prevalecer-se do seu conteúdo, in casu, à ré, o ónus da prova da existência de tal 

processo negocial. 

IV - Se se trata de uma cláusula cujos aspectos técnicos são altamente específicos, não sendo de 

fácil apreensão, apresentando contornos de visível complexidade, impõe-se a alegação e 

prova do cabal cumprimento dos deveres de comunicação e informação no que concerne à 

sua dimensão, alcance e compreensão, aí residindo a vexata questio, impondo-se a 

ampliação do julgamento, com vista ao seu apuramento.  
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 Revista n.º 7605/19.4T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 
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 Pinto de Almeida 

 José Rainho 

 

 Contrato de seguro 

 Cláusula contratual geral 

 Interpretação do negócio jurídico 

 Incêndio 

 Declaratário 

 Cláusula de exclusão 

 Cláusula proibida 

 Boa-fé 

 

I - As CCG inseridas em contratos de seguros são interpretadas de harmonia com as regras 

relativas à interpretação dos negócios jurídicos, o que significa o princípio da prevalência 

da vontade real do declarante e que, desconhecendo-se tal vontade real e não existindo 

mútuo consenso interpretativo, funciona o critério objetivo da impressão destinatário. 

II - Sendo a “impressão do declaratário” a considerar a do tomador médio do seguro, sem 

especiais conhecimentos jurídicos, que lê as condições gerais com atenção e que 

razoavelmente as aprecia, devendo ser afastadas interpretações que conduzam a soluções 

desprovidas de racionalidade ou que retirem todo o efeito útil a uma cláusula suscetível de 

2 sentidos. 

III - Assim, havendo uma cláusula que define incêndio como “combustão acidental” e outra 

cláusula que exclui do objeto do seguro os danos “que derivem, direta ou indiretamente, de 

(…) atos ou omissões dolosas do tomador do seguro, do segurado ou de pessoas por quem 

sejam civilmente responsáveis” a impressão dum declaratário normal/médio tem de ser que 

o risco de incêndio contratado não cobre incêndios causados dolosamente. 

IV - Efetivamente, um tomador médio, na articulação/interpretação de tais diversas cláusulas 

contratuais, não pode perder de vista que o risco coberto é a “combustão acidental” e, por 

conseguinte, não pode/deve extrair que, referindo-se uma “cláusula de exclusão” tão só aos 

incêndios “deriv[ados], direta ou indiretamente, de (…) atos ou omissões dolosas do 

tomador do seguro, do segurado ou de pessoas por quem sejam civilmente responsáveis”, 

ficam incluídos/cobertos os incêndios causados dolosamente por outra qualquer pessoa 

(identificada ou não identificada). 

V - Se se considerasse, por interpretação, que a cobertura do risco de incêndio compreende todo 

o incêndio para o qual o segurado não tenha dolosamente contribuído, então o termo 

“acidental”, constante da definição de “incêndio”, perderia todo o sentido útil e toda a 

racionalidade, na “economia” da delimitação do âmbito da cobertura em causa, ou seja, a 

utilidade normativa da “cláusula de exclusão” em causa não pode ir ao ponto de retirar 

utilidade normativa à própria definição do risco coberto. 

VI - Assim, a articulação entre as duas cláusulas apenas permite dizer que o risco de incêndio 

cobre todos os incêndios comprovadamente acidentais e ainda aqueles cuja causa/origem 

não se haja logrado determinar, porém, todos aqueles que comprovadamente foram 

causados dolosamente (ainda que os autores sejam desconhecidos) não se podem 

considerar cobertos por um tal seguro de incêndio. 

VII - Interpretação esta que não viola o princípio geral da boa fé (constante do art. 15.º e ss. do 

DL n.º 446/85), uma vez que não se pode dizer que tal contrato de seguro fique esvaziado 

no seu objeto/risco, na medida em que continuam cobertos todos os incêndios devidos a 

caso fortuito, todos os incêndios causados negligentemente e, inclusivamente, todos 
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aqueles incêndios cuja causa não se logrou apurar (ou seja, não fica preenchida a previsão 

da al. b) do art. 18.º do DL n.º 446/85). 
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 Revista n.º 933/15.0T8AVR.P1.S1 - 6.ª Secção 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Qualificação de insolvência 

 Credor 

 Sucessão de leis no tempo 

 Interpretação da lei 

 Trespasse 

 Dação em pagamento 

 Legitimidade passiva 

 

I - Com a redação dada ao art. 189.º, n.º 2, al. a), do CIRE pela Lei n.º 16/2012, de 20-04, 

passaram a poder/dever ser afetados pela qualificação culposa da insolvência quaisquer 

pessoas que, mesmo sem serem administradores de direito ou de facto, 

participaram/colaboraram, com dolo ou culpa grave, nos 3 anos anteriores ao início do 

processo, na criação ou no agravamento da situação de insolvência. 

II - É o caso do credor que, 2 meses antes do início do processo de insolvência e já na pendência 

do mesmo, celebrou negócios (de dação em pagamento e trespasse) com a insolvente, 

através dos quais, sem ter sequer pago o preço declarado no trespasse, lhe foi passado o 

grosso do património da insolvente – um estabelecimento comercial de restauração – a 

ponto de, proferida a sentença de insolvência, nenhum bem haver sido apreendido para a 

massa insolvente; sendo que tudo isto foi praticado em execução dum plano engendrado 

com o gerente de direito da devedora para fugir com o património ao pagamento das 

restantes dívidas da devedora insolvente. 
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 Revista n.º 1338/17.3T8STS-A.P1.S1 - 6.ª Secção 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Suspensão de deliberação social 

 Caso julgado 

 Autoridade do caso julgado 

 Litispendência 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Procedimentos cautelares 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 
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I - A invocação da violação do caso julgado enquanto fundamento de admissibilidade do recurso 

impõe o conhecimento do respectivo objecto ainda que restrito à apreciação dessa questão. 

Porém, a admissibilidade da revista interposta ao abrigo da al. d) do n.º 2 do art. 629.º do 

CPC, depende da verificação efectiva da contradição de acórdãos. 

II - A excepção de litispendência, sujeita aos mesmos requisitos da excepção do caso julgado 

(traduzidos na tríplice identidade referenciada no art. 581.º do CPC) pressupõe, como esta, 

a repetição de uma causa e visa, igualmente, evitar que o tribunal seja colocado na 

alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior, radicando a diferença 

entre elas, unicamente, ao momento em que a causa se repete: estando a anterior ainda em 

curso, há lugar à litispendência; se depois de a primeira causa ter sido definitivamente 

decidida, há lugar ao caso julgado. 

III - Proferida decisão nos autos (e transitada em julgado) de improcedência da excepção de 

litispendência por falta de preenchimento dos requisitos legais de identidade, mostra-se 

inviabilizada a possibilidade de o tribunal, entrando em contradição com o previamente 

decidido, pronunciar-se, posteriormente, pela verificação do caso julgado. 

IV - O caso julgado pode funcionar como obstáculo ao conhecimento de mérito (é a sua 

característica de excepção dilatória – arts. 576.º, n.º 2, 577.º, al. i) e 580.º, do CPC) ou 

impor na mesma ou noutra acção, entre as mesmas partes, o sentido da decisão que lhe é 

inerente, ou seja, sempre que o decidido na primeira acção surge como condição ou 

pressuposto necessário para apreciação do objecto processual da segunda acção, 

funcionando, neste caso, como autoridade de caso julgado. 

V - Os fundamentos de facto, quando autonomizados da decisão de que são pressuposto, não 

adquirem valor de caso julgado de molde a poderem impor-se extraprocessualmente.  
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 Revista n.º 543/18.0T8OLH-A.E2.S1 - 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Recurso de revista 

 Rejeição de recurso 

 Prazo de interposição do recurso 

 Tempestividade 

 Extemporaneidade 

 Reclamação 

 Objeto 

 Justo impedimento 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 

I - Tendo o recurso sido apresentado para além do prazo legal, não pode deixar de ser mantido o 

despacho do relator no tribunal recorrido que não o admitiu por extemporâneo. 

II - Na reclamação contra o indeferimento do recurso, nos termos do art. 643.º do CPC, o 

tribunal superior só pode ocupar-se da questão de saber se o recurso deve ou não ser 

admitido, e não também da questão de saber se houve ou não justo impedimento para a 

apresentação tempestiva do recurso. 

III - Limitando-se o reclamante a requerer que sobre o despacho do relator recaia um acórdão, 

pode a conferência, a manter o despacho, remeter para os respetivos fundamentos. 
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 Revista n.º 2142/12.0TBBRG.G1-A.S1 - 6.ª Secção 

 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Recurso de revista 

 Rejeição de recurso 

 Valor da causa 

 Alçada 

 Insolvência 

 Reclamação para a conferência 

 

I - O art. 14.º do CIRE não dispensa a verificação das condições gerais de admissibilidade dos 

recursos, entre elas a relação entre o valor da causa e a alçada. 

II - Por isso, estando o valor da causa contido na alçada do tribunal da Relação, não é admissível 

o recurso de revista que foi interposto. 
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 Revista n.º 854/13.0TYLSB-A.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Ação de preferência 

 Caducidade 

 Ónus da prova 

 Comunicação 

 Preço 

 Conhecimento do mérito 

 Audiência prévia 

 Princípio do contraditório 

 Decisão surpresa 

 

I - Se o tribunal, em sede de audiência prévia, anuncia fundamentadamente que tenciona 

conhecer imediatamente do pedido e se as partes declaram que nada têm a requerer ou 

opor, não pode depois uma delas dizer procedentemente que a sentença que foi proferida 

constituiu uma decisão-surpresa e que foi privada do exercício do contraditório. 

II - Na ação de preferência é aos réus que cabe alegar e provar que o preferente teve 

conhecimento dos elementos essenciais da alienação há mais de seis meses, e não ao 

preferente que cabe alegar e provar que teve conhecimento dos elementos essenciais da 

alienação há menos de seis meses. 
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 Revista n.º 12214/18.2T8LRS.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 
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 Maria Olinda Garcia 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão interlocutória 

 Direito ao recurso 

 Acesso ao direito 

 Inconstitucionalidade 

 

I - Os acórdãos da Relação que apreciem decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre 

a relação processual só podem ser objeto de revista nas situações referidas nas als. a) e b) 

do n.º 2 do art. 671.º do CPC. 

II - O acórdão da Relação que recai sobre decisão interlocutória confinada à relação processual 

não é suscetível de recurso de revista excecional, por a situação quadrar precisamente no 

disposto no art. 671.º, n.º 2, do CPC. 

III - Não há qualquer imposição constitucional no sentido de que toda e qualquer causa cível 

deva poder ser revista pelo Supremo, sendo a lei ordinária livre de determinar os casos em 

que tal poderá acontecer. 
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 Revista n.º 1155/20.3T8CSC-D.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Ação executiva 

 Caso julgado 

 Retificação 

 

I - Nos termos do art. 854.º do CPC, quando se trata de acção executiva – como é o caso – só há 

recurso de revista contra os acórdãos do tribunal da Relação proferidos nos procedimentos 

de liquidação não dependente de simples cálculo aritmético, na verificação e graduação de 

créditos e na oposição deduzida contra a execução, o que não acontece na situação sub 

judice, sendo certo que a própria oposição deduzida contra a presente execução – que essa, 

sim, admitiu recurso de revista – já foi julgada improcedente por acórdão do STJ. 

II - Constitui um puro sofisma a invocação de “violação do caso julgado” quando o tribunal da 

Relação se limitou a rectificar a errónea referência ao dia 16-07-2008, como data para o 

início da contagem da aplicação da sanção pecuniária compulsória (por lhe faltar 

acrescentar necessariamente os cinco dias estabelecidos em despacho transitado em 

julgado, que assim escrupulosamente observou e fez respeitar), não existindo o menor 

conflito entre as decisões judiciais transitadas em julgado.  
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 Revista n.º 3142/07.8TBGMR.G1.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 
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 Ana Paula Boularot 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Revista excecional 

 Ónus de alegação 

 Convolação 

 Objeto do recurso 

 Competência do relator 

 

I - O art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC, onde se prevê que “Independentemente do valor da causa 

e da sucumbência, é sempre admissível recurso (...) do acórdão da Relação que esteja em 

contradição com outro, dessa ou de outra Relação, 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, salvo se tiver sido proferido acórdão uniformizador 

de jurisprudência com ele conforme”, é aplicável apenas às delimitadas situações em que o 

recurso de revista não seja admissível por força de uma disposição especial que determine a 

irrecorribilidade da decisão em causa para o STJ (integram, por exemplo, tal previsão as 

situações previstas nos arts. 370.º, n.º 2, 988.º, n.º 2, 891.º, n.º 1, e 854.º do CPC, e a 

generalidade das decisões proferidas no âmbito dos processos de expropriação e da 

propriedade industrial). 

II - Não tendo sido interposta pelos recorrentes a revista excepcional prevista no art. 672.º do 

CPC, mas o “recurso de revista nos termos do artigo 629º, nº 2, alínea d), do CPC”, o que 

constitui um recurso de revista normal e não um recurso de revista excepcional, nenhuma 

alusão tendo sido feita ao art. 672.º do CPC e inexistindo qualquer expressão ou referência 

que indiciasse a sua avocação, não compete ao relator do tribunal da Relação, por sua 

iniciativa e de forma discricionária, convolar o recurso de revista normal em recurso de 

revista excepcional, substituindo-se abusivamente à manifestação de vontade dos 

recorrentes que utilizaram o primeiro e não o segundo. 

III - De resto, ao invocarem a verificação da situação prevista no art. 629.º, n.º 1, al. c), do CPC 

– em que o recurso é sempre admissível independentemente do valor, da sucumbência e da 

situação de dupla conforme prevista no art. 671.º, n.º 3, do CPC (vide a ressalva da 

primeira parte do preceito) –, os recorrentes excluíram logicamente a possibilidade de 

fazerem uso da revista excepcional (que indiscutivelmente não utilizaram), e que não teria, 

nesse contexto e seguindo o seu raciocínio, cabimento algum. 

IV - Não se trata aqui de uma mera questão de subsunção jurídica diversa, mas antes da escolha 

concreta e efectiva dos meios processuais de impugnação que a parte decide livremente 

escolher, sendo inteiramente responsável pelas suas opções neste domínio. 

V - Não existe sequer oposição de julgados entre os arestos invocados, na medida em que a 

decisão da questão jurídica em causa se prende unicamente com o facto de “uma 

declaração emitida pela entidade hospitalar que refere somente: “Para os devidos e legais 

efeitos se declara que César Tiago Estevão Fidalgo deu entrada no serviço de urgência 

deste hospital, no dia 15/7/2019, pelas 12:14 horas e teve alta no dia 15/7/2019 pelas 

18:01 horas , com destino “Exterior Não Referenciado” (Episódio de Urgência N. 

19079608)” apenas para servir para atestar que a pessoa em referência entrou naquela 

instituição hospitalar e aí permaneceu algumas horas, sem ter a menor virtualidade para, 

com seriedade e objectividade, a demonstrar a efectiva e real justificação para tal 
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deslocação e permanência nesse local, o que, pelo seu carácter óbvio e elementar, nenhum 

aresto jamais contrariou.  
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 Revista n.º 92/13.2TBPNC-F.C1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

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

 

 Processo especial de revitalização 

 Plano de recuperação 

 Homologação 

 Crédito fiscal 

 Segurança Social 

 Ineficácia 

 

I - A imposição legal de proibição da modificação restritiva do conteúdo do crédito tributário 

não implica necessariamente a solução drástica de recusa de homologação judicial do plano 

de recuperação em PER, nos termos do arts. 215.º e 17.º-F, n.º 7, do CIRE, que o tornaria 

totalmente inaproveitável, com frustração dos interesses particulares envolvidos e 

acentuado prejuízo para a organização económica e empresarial que o sistema jurídico 

tende a salvaguardar até onde lhe for juridicamente possível. 

II - A solução mais equilibrada e curial, que permitirá harmonizar os interesses sociais e 

económicos que o legislador se propôs salvaguardar através da instituição do processo de 

revitalização, respeitando ainda os compromissos internacionalmente assumidos pelo 

Estado Português, com a intransigente defesa dos créditos tributários em geral, consiste em 

fixar a ineficácia relativa à homologação do plano de revitalização no que concerne aos 

créditos reclamados e aprovados de que é titular o Instituto da Segurança Social. 

III - O plano de revitalização produzirá assim os seus efeitos, aproveitando à recuperanda e seus 

credores na medida do acordado, com excepção daqueles que teriam reflexo na esfera 

jurídica do Instituto da Segurança Social, enquanto entidade titular de créditos de natureza 

tributária, ao qual não serão oponíveis, permanecendo estes intangíveis e imodificáveis no 

seu conteúdo.  
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 Revista n.º 1412/20.9T8VNF.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

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

 

 Servidão de passagem 

 Usucapião 

 Prédio encravado 

 Requisitos 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 
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I - Os requisitos para o reconhecimento de uma servidão de passagem por usucapião, com base 

nos arts. 1547.º e 1548.º do CC, não se confundem com os requisitos para a constituição 

judicial de uma servidão de passagem em benefício de prédio encravado, nos termos do art. 

1550.º e ss. do CC. 

II - O facto de um prédio não ter acesso direto à via pública é requisito necessário, mas não é 

requisito suficiente para sustentar a constituição de uma servidão de passagem. O facto de 

em certo local já ter existido um caminho, que não foi reconhecido como servidão de 

passagem por usucapião (por não ter sido usado durante 12 anos), não significa, por si só, 

que seja esse o local de menor prejuízo para o prédio serviente. 
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 Revista n.º 85/13.0TBMRA.E2.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Servidão de passagem 

 Servidão não aparente 

 Usucapião 

 Sinais visíveis e permanentes 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 

I - Não é todo e qualquer local de passagem sobre um prédio alheio que pode tornar-se objeto de 

uma servidão de passagem por usucapião. Nos termos dos arts. 1293.º, al. b) e 1548.º, n.º 1, 

do CC, as “servidões” não aparentes não podem ser adquiridas por usucapião. 

II - A visibilidade e permanência do uso de determinado caminho têm de ser alegadas e 

demonstradas para que se justifique a limitação ao direito de propriedade do titular do 

prédio serviente, em nome do interesse daquele que invoca o direito à servidão de 

passagem. A existência de sinais visíveis e permanentes significa que a concreta 

configuração do caminho há-de revelar caraterísticas inerentes a um uso sedimentado ou 

efetivo desse caminho; caraterísticas que permitam a qualquer pessoa apreender que aquele 

é um local de passagem habitual. 
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 Revista n.º 426/18.3T8ORM.E1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Rapto internacional de menores 

 Direito internacional 

 Interesse superior da criança 

 Direito de defesa 

 Direitos fundamentais 
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 Advogado 

 Patrocínio judiciário 

 Processo tutelar 

 Processo urgente 

 Anulação de acórdão 

 Ampliação da matéria de facto 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - A aplicação das hipóteses previstas nas als. a) e b) do art. 13.º da Convenção sobre os 

Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças não pressupõe necessariamente que a 

criança tenha sido deslocada do Estado de residência habitual há mais de um ano. 

II - A recorrente (mãe da criança de 3 anos, que trouxe do Reino Unido para Portugal, sem 

oposição do pai, mas sem autorização das entidades tutelares britânicas) foi notificada, de 

modo urgente, para comparecer em tribunal, sem que a sua advogada (com procuração nos 

autos principais) tivesse sido notificada. Ouvida em tribunal, foi de imediato proferida 

sentença que determinou o regresso da criança ao Reino Unido. Sozinha em tribunal, não 

teve oportunidade de contrariar o alegado na petição que sustentava o pedido de regresso 

da criança. 

III - A eficácia e a operatividade normativa dos instrumentos jurídicos internacionais não se 

podem sobrepor, a todo e qualquer custo, aos direitos de defesa e à consideração do 

superior interesse da criança, porquanto tal interesse tem acolhimento direto entre os 

valores estruturantes da Convenção sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de 

Crianças, encontrando-se também expressamente formulado no art. 3.º da Convenção 

Sobre os Direitos da Criança. 

 

 09-06-2021 

 Revista n.º 1677/20.6T8PTM-A.E1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Processo especial de revitalização 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

 09-06-2021 

 Revista n.º 151/20.5T8SEI.C2.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Rainho 

 Graça Amaral 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Decisão interlocutória 
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 Nulidade de acórdão 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Reforma de acórdão 

 Extinção do poder jurisdicional 

 

I - Existe dupla conformidade decisória, que obsta à admissibilidade do recurso de revista 

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

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

essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª instância, se a Relação confirma os 

resultados decisórios alcançados sem desvio do caminho interpretativo-aplicativo da 

sentença recorrida, ainda que respondendo, com adição de fundamentos, ao acervo 

argumentativo do apelante, desde que tal pronúncia não se estribe em inovações que 

traduzam um enquadramento jurídico-normativo diverso daquele em que assentara a 

sentença proferida em 1.ª instância. 

II - O art. 671.º, n.º 2, do CPC proporciona a revista de «acórdãos da Relação que apreciem 

decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a relação processual», uma vez 

tendo sido proferidas essas decisões pela 1.ª instância, nas previsões admitidas pelas als. a) 

e b) desse n.º 2. Tal implica que a fundamentação da impugnação recursiva em revista 

“continuada” que se estriba em “erro de julgamento”, sem se fundar em qualquer das 

hipóteses legais, exclusivas e restritas, leva ao não conhecimento dessa pretensão recursiva. 

III - A apreciação das nulidades decisórias do acórdão recorrido da Relação, nos termos do art. 

615.º, n.º 4 («As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser arguidas 

perante o tribunal que proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o 

recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades.»), e 666.º, n.º 

1, aplicáveis por força do art. 679.º, sempre do CPC, implica a admissibilidade da revista, 

uma vez que são fundamentos acessórios do objecto recursivo alegado.  

 

 09-06-2021 

 Incidente n.º 1035/10.0TYLSB-B.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Ana Paula Boularot (declaração de voto) 

 

 Domínio público hídrico 

 Direito de propriedade 

 Presunções legais 

 Margens 

 Matéria de facto 

 Ónus da prova 

 Região autónoma 

 Inconstitucionalidade 

 

Reconhecido o direito de propriedade sobre prédio urbano situado junto à “crista de uma arriba 

alcantilada” (face da arriba) na ilha da Madeira, o reconhecimento desse mesmo direito de 

propriedade, no que respeita à sua delimitação física em abrangência de uma parcela dos 

leitos ou margens das águas do mar, situada entre essa crista (margem territorial da água do 

mar) e a “linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais” (LMPAVE), depende da 

produção de prova que permita a elisão da presunção de que tal parcela faz parte do 
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domínio público marítimo (arts. 3.º, als. c) e e), 12.º, n.º 1, al. a), 15.º, n.º 1, da Lei 

54/2005, de 15-11, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos).  

 

 09-06-2021 

 Revista n.º 1784/13.1TBSCR.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Conclusões 

 Ónus de alegação 

 Ónus de concluir 

 Rejeição de recurso 

 Rejeição parcial 

 

I - Os ónus processuais de alegação recursiva previstos no art. 640.º, n.
os

 1 e 2, do CPC, 

relativos à impugnação da decisão sobre a matéria de facto, conjugam-se com o ónus de 

formulação de conclusões, cominado, em caso de incumprimento, com o indeferimento do 

recurso. 

II - A rejeição total ou parcial do recurso respeitante à impugnação da decisão da matéria de 

facto deve verificar-se quando (i) falte nas conclusões a referência à impugnação da 

decisão sobre a matéria de facto (arts. 635.º, n.
os

 2 e 4, 639.º, n.º 1, 641.º, n.º 2, al. b), do 

CPC); (ii) quando falte nas conclusões, pelo menos, a menção aos «concretos pontos de 

facto» que se considerem incorrectamente julgados (art. 640.º, n.º 1, al. a)), sendo de 

admitir que as restantes exigências das als. b) e c) do art. 640.º, n.º 1, em articulação com o 

respectivo n.º 2, sejam cumpridas no corpo das alegações. 

III - Se as conclusões recursivas são totalmente omissas quanto à matéria da impugnação da 

decisão da matéria de facto, verifica-se o manifesto incumprimento da diligência 

processual mínima do recorrente, resultante da relação intersistemática do art. 640.º com os 

arts. 635.º, n.
os

 2 a 4, e 639.º, n.
os

 1 e 2, espoletando a sanção cominada, em coordenação, 

pelo corpo do art. 640.º, n.º 1, e pelo art. 641.º, n.º 2, al. b), do CPC – a rejeição do recurso 

(neste caso, da revista normal interposta a título principal). 

 

 09-06-2021 

 Revista n.º 10300/18.8T8SNT.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Seguro de responsabilidade profissional 

 Ordem dos Arquitetos 

 Seguro obrigatório 

 Seguro de grupo 

 Limite da responsabilidade da seguradora 

 Arquiteto 

 Responsabilidade contratual 

 Empreitada 

 Contrato de seguro 
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 Franquia 

 Objeto do recurso 

 Questão nova 

 

I - Tanto o recurso de apelação como o recurso de revista apenas visam a reapreciação ou 

reponderação da decisão de questões oportunamente suscitadas, salvo quando se trate de 

questões de conhecimento oficioso. 

II - Tendo os autores alegado na petição inicial que a responsabilidade civil da seguradora 

estava limitada ao valor do capital seguro que, nos termos da apólice, estaria fixado em € 

25 000,00, é vedado discutir, quer no recurso de apelação, quer, depois, no recurso de 

revista, que a responsabilidade da seguradora supera esse valor, por alegadamente estar em 

causa um contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional. 

III - A obrigatoriedade de um seguro de responsabilidade civil profissional para os técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos e pela fiscalização e direção de obras 

prevista no art. 24.º da Lei n.º 31/09, de 03-07, está dependente da publicação de uma 

Portaria que fixe as condições essenciais desse contrato de seguro, nos termos do n.º 3. 

IV - O facto de uma associação pública, como a Delegação Regional Norte da Ordem dos 

Arquitetos, ter outorgado, na qualidade de tomadora, um contrato de seguro de grupo 

abarcando a responsabilidade civil profissional dos associados aderentes permite satisfazer 

a exigência estatutária prevista no Estatuto da Ordem dos Arquitetos (Lei n.º 113/15, de 28-

08) que obriga a que todo o arquiteto inscrito na Ordem deva ter a sua responsabilidade 

civil profissional transferida para uma seguradora, mas não qualifica o contrato de seguro 

como seguro obrigatório. 

V - A responsabilidade assumida pela seguradora através de tal contrato de seguro rege-se pelo 

respetivo clausulado, designadamente no que respeita à limitação da responsabilidade pelo 

capital fixado e à dedução da franquia prevista. 

VI - Uma vez que o capital previsto no contrato de seguro foi fixado em € 25 000,00 e que está 

prevista uma franquia de 10% sobre esse valor, a responsabilidade da seguradora perante os 

autores fundada na responsabilidade civil profissional do réu arquiteto está limitada ao 

valor de € 22 500,00. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 4456/16.1T8VCT.G2.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

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

 

 Responsabilidade contratual 

 Intermediação financeira 

 Culpa do lesado 

 Concorrência de culpas 

 Cálculo da indemnização 

 Ilicitude 

 Ato ilícito 

 Dever de informação 

 Obrigação de indemnização 

 Prescrição 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 
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 Recurso subordinado 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 

I - Verificando-se que para a extensão do dano contribui a omissão culposa dos lesados, pode a 

indemnização ser reduzida nos termos do art. 570.º, n.º 1, do CC. 

II - Não tendo os autores adoptado um comportamento adequado a proteger ou a salvaguardar 

os seus investimentos, como podiam e seria prudente terem feito quando se tornou visível o 

processo de desvalorização da carteira de investimentos, e tendo esta passividade dos 

autores concorrido para o agravamento dos danos, deve a indemnização a cargo da ré, 

sociedade gestora de carteira, ser reduzida em conformidade. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 10186/15.4T8PRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 COVID-19 

 Acórdão fundamento 

 Fotocópia 

 Oposição de acórdãos 

 Junção de documento 

 Rejeição de recurso 

 

I - Pretendendo o recorrente interpor recurso com sustento no n.º 2 do art. 629.º do CPC, 

deve, nas conclusões, indicar esse “fundamento específico da recorribilidade” (ut n.º 2 do 

art. 637.º do CPC), juntando “obrigatoriamente, sob pena de imediata rejeição, cópia, 

ainda que não certificada, do acórdão fundamento”. 

II - E sendo (no alinhamento do entendimento vertido no acórdão do TC) convidado para 

juntar essa cópia e não a juntando, não deve o recurso ser admitido com esse 

fundamento específico. 

III - A Lei n.º 4-B/2021 não suspendeu a emissão/extração, pelo menos pelos tribunais 

superiores, de fotocópias ou de certidões de decisões neles proferidas, podendo, na sua 

vigência, a passagem e entrega de fotocópia de acórdãos ser realizada “através das 

plataformas informáticas que possibilitam a sua realização por via eletrónica ou através 

de meios de comunicação à distância adequados” (al. c) do n.º 5 do art. 6.º-B). 

IV - Os tribunais nunca estiveram fechados na situação pandémica actual. Apenas a sua 

actividade esteve limitada, nos termos aludidos na referida lei. 

V - Não alegando, sequer, o recorrente que solicitou por via eletrónica ou através de meios de 

comunicação à distância adequados (mais não fosse, por mail, fax ou mesmo, quiçá, por 

telefone) a exigida fotocópia e que a mesma lhe foi recusada, o recurso não deve ser 

admitido por falta da sua junção. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 26302/02.3TVLSB.L1-A.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 
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 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Inventário 

 Herdeiro 

 Legitimidade para recorrer 

 Parte vencida 

 Interpretação da lei 

 Ofensa do caso julgado 

 Direito ao recurso 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - A expressão “vencido” constante do art. 631.º do CPC deve ser entendida no sentido de parte 

objectivamente afectada ou prejudicada pela decisão, pelo que o vencimento ou decaimento 

devem ser aferidos segundo um critério material, que tome em consideração o resultado 

final da acção e a sua projecção na esfera jurídica da parte, e não numa perspectiva formal, 

em função dos fundamentos ou razões que ditaram a decisão ou da adesão ou não adesão 

do juiz à posição expressada pela parte sobre a matéria litigiosa. 

II - Por essa razão, carece de legitimidade recursória (e de interesse em agir) o herdeiro que 

pretenda impugnar decisão em que saiu beneficiado com o reconhecimento de um direito 

sucessório com uma extensão mais ampla do que aquele que lhe adviria no caso de se 

afirmar – como pretendia – a existência de um legado, a favor dos seus filhos e sobrinhos, 

da raiz de imóveis integrantes do acervo hereditário a partilhar. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 2066/11.9TJPRT-D.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Recurso per saltum 

 Reclamação para a conferência 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Ambiguidade 

 

 17-06-2021 

 Incidente n.º 25365/19.7T8LSB.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

 Abrantes Geraldes 

 

 Responsabilidade contratual 

 Pressupostos 

 Reclamação para a conferência 

 Arguição de nulidades 

 Princípio do contraditório 
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Ao questionar-se em alegações de recurso a existência de um direito de indemnização, por 

responsabilidade civil, o tribunal de recurso está obrigado a apreciar a constituição desse 

direito, o que, necessariamente, permite a verificação dos requisitos essenciais da 

responsabilidade civil no caso concreto, incluindo aqueles cuja existência não tenha sido 

especificamente questionada pelo recorrente. 

 

 17-06-2021 

 Incidente n.º 734/10.1TVPRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Acidente de viação 

 Responsabilidade extracontratual 

 Dano 

 Privação do uso 

 Veículo automóvel 

 Liquidação ulterior dos danos 

 Ampliação da matéria de facto 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Para o reconhecimento de um direito de indemnização pelo dano de privação de uso de um 

veículo acidentado é suficiente a prova pelo lesado que utilizava habitualmente a viatura na 

sua vida diária, presumindo-se que, da respetiva privação, derivem danos efetivos. 

II - Os prejuízos podem ser de ordem patrimonial (acréscimo de despesas) ou de ordem não 

patrimonial (incómodos, sacrifícios, etc.) e, não sendo os mesmos concretamente apurados 

na fase declarativa, deve a respetiva indemnização ser remetida para posterior liquidação, 

nos termos do art. 609.º, n.º 2, do CPC. Em último caso, funcionará um juízo de equidade. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 879/17.7T8EVR.E1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Competência material 

 Aquisição da nacionalidade 

 União de facto 

 Reconhecimento 

 Tribunal de Família e Menores 

 Juízo cível 

 Admissibilidade de recurso 

 

Face à atribuição específica de competência constante do art. 3.º, n.º 3, da Lei da Nacionalidade, 

os tribunais de família e menores não são competentes para julgar ações de reconhecimento 

judicial da situação de união de facto, com vista à obtenção da nacionalidade portuguesa. 
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 Revista n.º 286/20.4T8VCD.P1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Alimentos devidos a filhos maiores 

 Direito a alimentos 

 Redução 

 Retroatividade 

 Interpretação da lei 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Legalidade 

 Valor da causa 

 Sucumbência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Contradição 

 

I - Nos processos de jurisdição voluntária, das resoluções proferidas segundo critérios de 

conveniência e de oportunidade não cabe recurso para o STJ (art. 988.º, n.º 2, CPC). 

Contudo, e de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o recurso de revista é 

admissível, circunscrito, porém, à apreciação das questões que incidem sobre critérios de 

legalidade. 

II - Considerando que a acção de alteração ou de cessação dos alimentos judicialmente fixados 

assume a natureza de uma acção constitutiva, conforme o caso, modificativa ou extintiva 

(art. 10.º, n.º 3, al. c), do CPC), na falta de disposição em contrário, a respectiva sentença 

só produzirá efeitos ex nunc. 

III - No caminho percorrido pela jurisprudência na delimitação do âmbito de aplicação do art. 

2006.º do CC, constata-se que: (i) a atribuição de eficácia retroactiva às decisões que 

reconhecem ex novo o direito a alimentos constituiu uma opção legislativa no sentido mais 

favorável à tutela do credor de alimentos; (ii) a interpretação do art. 2006.º no sentido de a 

atribuição de eficácia retroactiva abranger as decisões judiciais que alteram o valor da 

prestação de alimentos, aumentando-o, teve o mesmo intuito de protecção do credor de 

alimentos, sem considerar, porém, a relevante diferença resultante do facto de, nestes casos 

e diversamente das situações contempladas em (i), existir uma decisão judicial anterior; 

(iii) a interpretação do art. 2006.º no sentido de a atribuição de eficácia retroactiva abranger 

também as decisões judiciais que alteram o valor da prestação de alimentos, reduzindo-o, 

apresenta-se tão somente como um corolário lógico da orientação enunciada em (ii); 

corolário lógico, porém, que veio criar o problema novo de saber qual o tratamento jurídico 

a dar aos alimentos recebidos após a propositura da acção, cuja resolução poderá 

comprometer o objectivo de protecção do credor de alimentos. 

IV - A aplicação do regime do art. 2006.º do CC às decisões, como a proferida pelo tribunal a 

quo, que reduzem o valor dos alimentos, apenas será admissível se for compatível com a 

natureza e finalidade próprias da obrigação de alimentos. 
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V - Dada a natureza assistencial da obrigação de alimentos, com a inerente finalidade de 

“proporcionar ao alimentando a possibilidade de viver com autonomia e dignidade”, é 

indubitável que os alimentos se destinam a ser consumidos por quem deles carece. 

VI - Reconhece-se, assim, que a natureza e a finalidade da obrigação de alimentos implicam a 

aceitação de um princípio geral de não restituição dos alimentos recebidos, do qual o 

regime do n.º 2 do art. 2007.º do CC constitui manifestação, e em função do qual deve ser 

interpretada a norma do art. 2006.º do mesmo Código. 

VII - Atendendo ao princípio da estabilidade relativa do caso julgado, associado à continuidade 

da realização da prestação alimentar fixada, assim como ao objectivo de protecção do 

alimentando visado pelo art. 2006.º do CC, entende-se não poder ser este interpretado no 

sentido de abranger – atribuindo-lhes eficácia retroactiva à data da propositura da acção – 

as decisões judiciais que reduzam o valor da prestação de alimentos. 

VIII - Acresce que, à interpretação do art. 2006.º do CC, adoptada no acórdão recorrido, estaria 

subjacente o entendimento de que o conhecimento, ou cognoscibilidade, da pretensão 

deduzida em juízo implicaria que o demandado configurasse a possibilidade de 

procedência do pedido de redução e, de imediato, actuasse em conformidade. 

IX - No caso dos autos, uma vez que o pedido formulado pelo requerente foi no sentido de uma 

redução do valor dos alimentos em maior medida do que aquela que veio a ser decidida 

pela Relação, a tomada de providências adequadas à pretendida redução teria afinal uma 

elevada probabilidade de colocar em risco a satisfação das necessidades de sustento dos 

credores de alimentos, e, em particular, as necessidades de sustento e educação do filho 

menor. 

X - Tal consequência negativa contrariaria frontalmente a razão de ser da obrigação de 

alimentos, sendo, por isso, também por esta razão, e para além do fundamento enunciado 

nos pontos V a VII, de rejeitar que se atribua eficácia retroactiva à decisão dos autos que 

reduziu o valor dos alimentos definitivos. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 1601/13.2TBTVD-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Cooperativa de habitação 

 Princípio da especialidade 

 Fim estatutário 

 Representação sem poderes 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Terceiro 

 Resolução do negócio 

 Condição resolutiva 

 Alteração do contrato 

 Forma legal 

 Forma convencionada 

 Presunções legais 

 Presunção juris tantum 

 Confissão judicial 

 Bem imóvel 

 Hipoteca 

 Sinal 
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 Nulidade do contrato 

 Falta de comparência 

 Mora 

 Impossibilidade definitiva 

 Boa-fé 

 Abuso do direito 

 Decisão surpresa 

 Nulidade processual 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 

I - Está provado que, à data da celebração do contrato-promessa dos autos, os réus pessoas 

singulares integravam a direcção da ré cooperativa e dispunham de poderes estatutários 

para, em conjunto, a vincularem; mas, ainda que assim não fosse, a falta de poderes não 

determinaria a nulidade do acto, mas apenas e tão-só a não vinculação da ré, cabendo 

exclusivamente a esta invocá-lo (art. 49.º CCoop). 

II - Também a preterição de deveres estatutários apenas relevaria no plano das relações internas 

entre os membros da direcção e a cooperativa, podendo aqueles vir a ser responsabilizados 

por esta última por eventuais danos causados (art. 71.º, n.
os

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

III - O princípio da especialidade do fim é aplicável às cooperativas, seja por se considerar 

aplicável o art. 6.º do CSC, ex vi art. 9.º do CCoop, ou o art. 160.º do CC, por força do 

carácter subsidiário geral deste Código, pelo que, de acordo com tal princípio, a capacidade 

da cooperativa se delimita em função do respectivo fim. 

IV - A admissibilidade da realização de operações com terceiros, encontra-se consagrada, como 

regra geral, no n.º 2 do art. 2.º do actual CCoop, em vigor à data da celebração do contrato-

promessa dos autos; contudo, no domínio das cooperativas de habitação, vigora ainda, de 

acordo com o disposto no n.º 1 do 14.º do DL n.º 502/99, de 19-11, a regra da mutualidade 

preferente. 

V - Na medida em que, tal como as demais pessoas colectivas e singulares que actuam no 

comércio jurídico, se encontram as cooperativas obrigadas a cumprir as suas obrigações, 

entre as quais se contam as respectivas obrigações financeiras, não pode senão reconhecer-

se a faculdade de a ré cooperativa proceder à venda, e concomitantemente, à promessa de 

venda, de património, no intuito de alcançar tal desiderato, não podendo acolher-se uma 

interpretação da regra da mutualidade preferente que inviabilize a possibilidade de uma 

cooperativa respeitar os compromissos assumidos com entidades financiadoras e, com isso, 

inviabilize o acesso ao crédito, e, no limite, impeça a prossecução do fim mutualista. 

VI - Importando apreciar se o contrato-promessa foi válida e eficazmente alterado, tendo a 

condição resolutiva nele prevista sido substituída por acordo entre as partes, constata-se que 

a ilisão da presunção do art. 223.º, n.º 1, do CC foi realizada pela prova desse acordo, por confissão 

do autor. 

VII - No que respeita à eventual aplicabilidade das exigências legais de forma – de conhecimento 

oficioso – a conduta das partes revela, de forma patente, que a cláusula na qual a condição resolutiva 

estava ínsita não revestia, para as mesmas, carácter essencial, não devendo, assim, considerar-se 

abrangida pelas razões da exigência da forma legal para a celebração do contrato (art. 221.º, n.º 

2, do CC). 

VIII - Quanto à eficácia do acordo modificativo do contrato, não tendo sido apurado em que momento 

teve lugar tal acordo, configuram-se duas hipóteses: (i) se o acordo teve lugar antes de decorrido o 
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prazo contratualmente previsto para o funcionamento da condição resolutiva, dúvidas não subsistem 

que o contrato foi válida e eficazmente alterado, com a revogação da condição; (ii) se o acordo 

modificativo teve lugar depois de decorrido esse prazo, entende-se que a conduta das partes revela, 

de forma evidente, que ambas quiseram manter-se vinculadas à celebração do contrato prometido, 

marcando, também por acordo, sucessivas datas para a outorga da correspondente escritura pública; 

pelo que, estando em causa interesses disponíveis, tal configura uma renúncia tácita à invocação da 

condição resolutiva prevista no contrato e a sua concomitante substituição pelo acordo modificativo. 

IX - Ao acordar com a ré a marcação de sucessivas datas para a celebração do contrato prometido, a 

que o mesmo autor não compareceu, apresentando diversas justificações circunstanciais, mas sem 

nunca invocar a falta de cancelamento das hipotecas, ou sequer aludir ao funcionamento da 

condição resolutiva originariamente prevista em cláusula do contrato, a conduta do autor contradiz 

frontalmente – com desrespeito pelo princípio da boa fé que preside tanto ao cumprimento dos 

contratos como ao exercício dos direitos (cfr. arts. 762.º e 334.º do CC) – a pretensão de, na 

presente acção, fazer valer a sobredita cláusula contratual. 

X - Assim, perante o teor do acordo modificativo, válido e eficaz, provado por confissão do autor, forçoso 

é concluir que as sucessivas não comparências ao acto de celebração do contrato prometido (e 

subsequente desinteresse, não juridicamente justificado, em tal celebração), configuram uma 

situação de mora no cumprimento do contrato-promessa, imputável ao autor, a qual veio a 

redundar numa situação de impossibilidade de celebração do contrato definitivo, imputável 

ao mesmo. 

XI - Quanto aos réus membros da direcção da cooperativa, não sendo parte no contrato-promessa 

dos autos, apenas poderiam ser pessoalmente responsabilizados em sede de responsabilidade 

extracontratual se se verificassem os respectivos pressupostos e se o autor tivesse peticionado 

indemnização com tal fundamento, o que não sucedeu. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 1592/19.6T8FAR.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra (vencida) 

 

 Reapreciação da prova 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes da Relação 

 Confissão 

 Contradição 

 Dever de fundamentação 

 Lei processual 

 Violação de lei 

 Presunção 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Os poderes de reapreciação contidos no art. 662.º do CPC, traduzem um verdadeiro e efetivo 

2.º grau de jurisdição sobre a apreciação da prova produzida, impondo-se, por isso, que a 

Relação analise criticamente as provas indicadas em fundamento da impugnação, quer a 

testemunhal, quer a documental, conjugando-as entre si e contextualizando-as, se 

necessário, no âmbito da demais prova disponível, de modo a formar a sua própria 

convicção. 

II - Limitando-se o tribunal da Relação a eliminar um dos factos considerados contraditórios, 
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sem realizar a indispensável análise crítica dos meios de prova constantes dos autos e sem 

cumprir o dever de fundamentação sobre cada um dos pontos da matéria de facto 

impugnada, de modo a explicar e justificar a sua própria e autónoma convicção, tal atuação 

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

quer do método de análise crítica da prova prescrito nos arts. 607.º, n.º 4, e 663.º, n.º 2, 

todos do CPC, impondo-se, por isso, anular o acórdão recorrido. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 6640/12.8TBMAI.P2.S2 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

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

 

 Perda de chance 

 Responsabilidade contratual 

 Mandato forense 

 Juízo de probabilidade 

 Advogado 

 Contrato de mandato 

 Dano 

 Ónus da prova 

 Danos não patrimoniais 

 Seguro de responsabilidade profissional 

 Cláusula de exclusão 

 Impugnação da matéria de facto 

 Dupla conforme 

 Conclusões 

 Nulidade de acórdão 

 Contradição 

 

I - Tendo a recorrente, em sede de recurso de revista, invocado a violação de normas de direito 

adjetivo relacionadas com a apreciação pelo tribunal da Relação da impugnação da decisão 

sobre a matéria de facto e tendo o STJ decidido anular parcialmente o julgamento e 

determinar a baixa do processo ao tribunal da Relação para aí serem conhecidas, em 

primeira mão, as questões omitidas, não pode a recorrente, no segundo recurso de revista, 

deduzir nova impugnação da decisão sobre a matéria de facto e/ou requerer a sua 

ampliação, por já se ter consolidado o julgamento da matéria de facto. 

II - A violação de normas deontológicas estabelecidas no EOA é suscetível de gerar a 

responsabilidade civil do mandatário forense para com o seu cliente, na medida em que tais 

normas consubstanciam uma série de deveres acessórios que conformam e integram-se na 

prestação principal emergente do contrato de mandato forense. 

III - A ressarcibilidade do dano de “perda de chance processual” por violação de deveres 

profissionais de mandatário forense pressupõe a existência da possibilidade real de ser 

alcançado um determinado resultado positivo, mas de verificação incerta, e um 

comportamento por parte daquele, suscetível de gerar a sua responsabilidade, que elimine 

de forma definitiva a possibilidade de esse resultado se vir a produzir. 

IV - Trata-se de um dano aferível em função da probabilidade consistente e séria de quem, não 

obtendo ganho de causa por motivo imputável ao respetivo mandatário forense, o pudesse 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

obter, não fora a ocorrência de tal motivo, impendendo sobre o lesado, nos termos do art. 

342.º, n.º 1, do CC, o ónus de provar essa probabilidade. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 15017/14.0T2SNT.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

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

 

 Contrato de locação financeira 

 Bem imóvel 

 Caso julgado formal 

 Repetição do julgamento 

 Matéria de facto 

 Autoridade do caso julgado 

 Alteração da causa de pedir 

 Princípio da estabilidade da instância 

 Honorários 

 Advogado 

 Poderes da Relação 

 Nulidade de acórdão 

 Contradição 

 Excesso de pronúncia 

 

I - Cumprido pelo recorrente o ónus de impugnação a que alude o art. 640.º do CPC e tendo a 

Relação reapreciado os meios de prova indicados relativamente aos pontos de facto 

impugnados pelo recorrente, não está o tribunal da Relação impedido de alterar outros 

pontos da matéria de facto, cuja apreciação não foi requerida, desde que essa alteração 

tenha por finalidade ou por efeito evitar contradição entre a factualidade que se pretendia 

alterar e foi alterada e outros factos dados como assentes em sede de julgamento. 

II - O tribunal da Relação tem, em sede de reapreciação da matéria de facto e no âmbito da 

formação da sua própria convicção acerca do facto impugnado, um amplo poder 

inquisitório sobre a prova produzida que imponha decisão diversa; não estando adstrito aos 

meios de prova que tiverem sido convocados pelas partes nem aos indicados pelo tribunal 

recorrido. 

III - O nosso atual modelo de processo civil, assente no primado do direito substantivo sobre o 

direito adjetivo e no princípio da gestão processual, atribui ao juiz o poder de exercer 

influência sobre o processo, quer a nível do procedimento propriamente dito, quer ao nível 

do pedido, da causa de pedir e das provas. 

IV - Estando-se perante um formalismo processual relativo à modificabilidade do princípio da 

estabilidade da instância ínsito no art. 260.º do CPC, o acordo das partes quanto à alteração 

da causa de pedir, exigido pelo art. 264.º do mesmo Código, tem de ser expresso. 

V - Os fundamentos da decisão só adquirem o valor de caso julgado quando dizem respeito a 

relações sinalagmáticas ou quando criam uma relação de prejudicialidade entre a decisão 

transitada em julgado e o objeto da ação posterior, ou seja, quando o fundamento da 

decisão transitada condiciona a apreciação do objeto de uma ação posterior, por ser tida 

como situação localizada dentro do objeto da primeira ação, sendo seu pressuposto lógico 

indispensável. 
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 17-06-2021 

 Revista n.º 472/15.9T8VRL.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

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

 

 Garantia bancária 

 Garantia autónoma 

 Cláusula on first demand 

 Contrato de empreitada 

 Aceitação da obra 

 Abuso do direito 

 Embargos de executado 

 Título executivo 

 

I - O contrato de garantia bancária autónoma, é um contrato atípico, inominado, admitido no 

nosso sistema jurídico ao abrigo do princípio da liberdade contratual previsto no art. 405.º 

do CC. 

II - Define-se como sendo o contrato, mediante o qual o garante, normalmente um banco, 

obriga-se a pagar a um terceiro beneficiário certa quantia, verificado o incumprimento de 

um contrato-base por parte do mandante ou ordenante (devedor desse contrato), sem que o 

garante possa opor ao beneficiário (credor no contrato base) quaisquer exceções reportadas 

ao contrato fundamental, a menos que constem, expressamente, do próprio texto da 

garantia ou haja prova inequívoca e irrefutável de dolo, má fé, de abuso de direito, de que o 

contrato-base foi cumprido; de que houve resolução do contrato-base por facto não 

imputável ao devedor ou ainda de que houve incumprimento do beneficiário, quer por ter 

declarado de que não está em condições de cumprir ou por ter modificado unilateralmente 

os termos do contrato. 

III - Diferentemente do que acontece na garantia bancária simples, em que o beneficiário só 

pode exigir o cumprimento da obrigação do garante desde que prove o incumprimento da 

obrigação do devedor ou a verificação do circunstancialismo que constitui pressuposto do 

nascimento do seu crédito face ao garante, na garantia bancária automática ou à primeira 

solicitação (on first demand) não é exigível essa prova, visto que o garante, ao primeiro 

pedido do beneficiário, está obrigado a entregar imediatamente a este a quantia pecuniária 

fixada. 

IV - Nada constando do contrato de garantia bancária on first demand acerca do que se deve 

entender por «receção provisória da obra» nem tendo sido colocada à disposição do garante 

prova concludente e inequívoca da receção provisória da totalidade da obra, não competia ao 

garante formular qualquer juízo sobre a sua ocorrência, tanto mais que, de acordo com o 

texto da garantia, era a beneficiária que tinha de comunicar-lhe a data da realização da 

receção provisória da obra. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 15932/16.6T8LSB-A.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 
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 União de facto 

 Dissolução 

 Aquisição 

 Bem imóvel 

 Compropriedade 

 Doação 

 Enriquecimento sem causa 

 

I - No imóvel adquirido em compropriedade, pelos membros da união de facto, na vigência 

desta, a quantia paga pelo autor, na parte respeitante à metade do preço de que a ré era 

devedora, constituiu, de facto, o pagamento de uma dívida alheia, pelo que o accipiens 

enriqueceu objectivamente à custa daquele que cumpriu a sua obrigação. 

II - A presunção natural aponta no sentido de que a atribuição patrimonial é condicionada à 

própria subsistência da relação convivencial da união de facto, pelo que o solvens pode 

invocar o enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 473.º, n.
os

 1 e 2, e 474.º, do CC, o 

que traduzirá a afirmada subsidiariedade ou complementaridade do instituto. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 1129/18.4T8PDL.L2.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Contrato de mútuo 

 Hipoteca 

 Perda do benefício do prazo 

 Exigibilidade da obrigação 

 Liberdade contratual 

 Norma supletiva 

 Declaração expressa 

 Fiador 

 Embargos de executado 

 

I - A perda do benefício do prazo por parte do devedor principal não é extensível aos dadores de 

hipoteca, em garantia da obrigação principal, os quais se mantêm apenas vinculados ao 

pagamento das prestações vencidas e não pagas no decurso do prazo originalmente 

estabelecido (art. 782.º CC). 

II - O regime legal do art. 782.º reveste natureza supletiva, podendo ser afastado por convenção 

das partes, em função do princípio da liberdade contratual (art. 405.º CC), mas tal 

afastamento deve extrair-se do clausulado de forma expressa e inequívoca, aos olhos do 

declaratário normal. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 736/19.2T8GRD-A.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Tomé Gomes 

 

 Contrato de mediação imobiliária 
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 Remuneração 

 Obrigações de meios e de resultado 

 Nexo de causalidade 

 Mediador 

 Negócio aleatório 

 Cláusula de exclusividade 

 

I - No contrato de mediação, regido pela Lei n.º 15/2013 de 25-09, fazendo o cliente cessar o 

contrato imediata e imotivadamente, deverá pagar a remuneração à mediadora se vier a 

celebrar o contrato visado graças à actividade desenvolvida pela empresa de mediação 

durante o prazo contratual, ainda que a celebração do contrato visado ocorra fora do 

período do contrato. 

II - Para haver direito à remuneração, é necessário que haja uma relação causal entre a actuação 

do mediador e a conclusão e perfeição do contrato objecto da mediação. 

III - A cláusula post factum finitum acordada, no sentido de que a mediadora “deve ter o direito 

de terminar ou continuar possíveis negociações com investidores, aos quais foi apresentado 

o ativo durante o período do contrato inicial” não pode afastar a ideia de que existisse 

previamente, da actividade da autora mediadora para a celebração do negócio definitivo, 

um nexo de continuidade lógica. 

IV - Se não existe continuidade negocial, nexo de continuidade lógica entre os negócios 

apresentado e concluído, diversos pelos responsáveis, pelos termos do negócio, pelo tempo 

decorrido, pela capacidade negocial e de concretização do acordo revelada pelas partes, 

inexiste direito à remuneração. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 8373/19.5T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Fernando Baptista (vencido) 

 

 Atestado médico 

 Incapacidade 

 Força probatória 

 Livre apreciação da prova 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Um atestado médico multiuso emitido por uma Administração Regional de Saúde, por meio 

de Junta Médica para verificação de incapacidades, não pode ser considerado, para efeitos 

probatórios, um documento autêntico. 

II - Trata-se antes de uma conclusão pericial, sujeita à livre apreciação do julgador (art. 389.º do 

CC). 

III - Não havendo ilegalidade na apreciação da prova, a matéria de facto fixada na Relação é 

insindicável pelo STJ (n.º 3 do art. 674.º do CPC). 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 3325/15.7T8SNT.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 
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 Águas 

 Servidão de presa 

 Servidão de aqueduto 

 Ação de condenação 

 

I - A servidão de presa e de aqueduto previstas nos arts. 1559.º e 1561.º do CC pressupõem o 

prévio direito à água, não havendo possibilidade de ser reconhecer tais servidões sem esse 

direito á água. 

II - O direito às águas cuja verificação se exige para o reconhecimento da servidão de aqueduto 

e presa não se confunde com o direito à propriedade e servidão das próprias águas objecto 

de presa e aqueduto. A invocação de se ser titular de um direito de utilização das águas, 

contra quem tenha ofendido os direitos decorrentes da existência servidão de presa e 

aqueduto, e não seja o proprietário do prédio onde se situam as águas, serve apenas para 

justificar esse prévio direito à água. 

III - A acção em que se peça a condenação de quem se diz ter ofendido o direito de servidão de 

presa ou de aqueduto a abster-se dessa violação e reparar os estragos que tenha causado 

não é constitutiva, mas de condenação, referente apenas à servidão, seu exercício e 

violação por actuação considerada ilícita. 

IV - Na acção de condenação não constitutiva o seu objecto é a actuação daquele que em 

concreto ofende o direito do autor, não se pretendendo qualquer alteração na ordem jurídica 

existente, mas apenas que, reconhecendo-se que tendo o autor direito à água e a transportá-

la em aqueduto para o seu prédio, os seus direitos foram ofendidos pelos réus devendo ser 

reintegrado neles. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 178/16.1T8TND.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza  

 

 Sociedade comercial 

 Liquidação 

 Processo pendente 

 Título executivo 

 Ação executiva 

 Liquidatário 

 Direito de crédito 

 Prazo de prescrição 

 

I - A liquidação das sociedades não provoca a extinção dos direitos ou obrigações de que as 

sociedades eram titulares, ou o termo das acções pendentes que os tenham por objecto, que 

continuam a ser tramitadas. 

II - A sociedade considera-se substituída nessas acções pendentes, sem necessidade de 

habilitação, pelos sócios, representados pelos liquidatários (art. 162.º do CSC) 

III - Tratando-se de acções nas quais as sociedades vieram cobrar créditos sobre terceiros, que 

continuaram apesar da extinção das sociedades, a procedência da pretensão de cobrança 

pode conduzir ao reconhecimento judicial de activos que não foram objecto de liquidação, 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

e que, não sendo voluntariamente satisfeitos, podem vir a justificar a propositura de acções 

executivas, baseadas nas sentenças condenatórias. 

IV - Nessa eventualidade, embora a acção executiva seja instaurada pelos ex-sócios, o crédito 

cuja satisfação efectiva assim se pretende é o que foi reconhecido pela sentença 

condenatória, que é o título executivo, e não um crédito exigido pelos sócios per se, nos 

termos que lhes permitiria o art. 164.º do CSC. 

V - Assim sendo, o prazo de prescrição aplicável é o que corresponde ao crédito objecto da 

acção declarativa (20 anos, se for o caso), não se aplicando o n.º 3 do art. 174.º do CSC, 

que prevê um prazo de prescrição de 5 anos, contados desde o “registo da extinção da 

sociedade”, para os créditos de uma sociedade extinta exigidos contra terceiros por ex-

sócios. 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 18901/16.2T8PRT-A.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria dos Prazeres Beleza  

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Ofensa do caso julgado 

 Nulidade de acórdão 

 

I - Ao abrigo do art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, a revista só é admissível se for invocado como 

fundamento específico de recorribilidade a ofensa de caso julgado, não abarcando as 

situações em que se afirme a existência de caso julgado ou se assumam os efeitos da 

autoridade de caso julgado, emergente de outra decisão. 

II - Sendo inadmissível o recurso para o STJ, a nulidade do acórdão recorrido por omissão de 

pronúncia, nos termos previstos na al d), do n.º 1, do art. 615.º, do CPC, arguida pelos 

recorrentes nas suas alegações, apenas pode ler lugar perante a Relação (cfr. art. 615.º, n.º 

4, do CPC, ex vi do art. 679.º, do mesmo Código). 

 

 17-06-2021 

 Revista n.º 1181/14.1TVLSB.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) 
 

 Contrato de arrendamento rural 

 Forma do contrato 

 Direito de preferência 

 Comunicação do projeto da venda 

 Recurso de apelação 

 Junção de documento 

 

I - As hipóteses previstas de apresentação de documentos na fase de recurso, limitam-se às 

situações em que, pela fundamentação da sentença ou pelo objeto da condenação, se torna 

necessário provar factos cuja relevância a parte não podia razoavelmente prever antes da 
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decisão proferida, surgindo, por isso, pela primeira vez a necessidade de junção de 

determinado documento. 

II - A apresentação de documento com as alegações do recurso de apelação, formado em data 

posterior à da prolação da sentença na 1.ª instância e cuja produção se encontre na inteira 

disponibilidade do interessado, só deve ser admitido se o recorrente demonstrar as razões 

da sua “tardia” realização, de molde a afastar quaisquer dúvidas que pudessem surgir sobre 

eventual negligência daquele na sua produção. 

III - O distrate da alienação não prejudica o exercício do direito de preferência cujo 

reconhecimento se peticiona, conforme decorre do disposto no art. 1410.º, n.º 2, do CC. 

IV - Tendo sido junto com a petição inicial um exemplar do contrato de arrendamento rural 

invocado na ação com vista ao exercício do direito de preferência na alienação feita a 

terceiros do prédio objeto daquele contrato, mostra-se cumprida a exigência prevista na Lei 

n.º 76/77, não relevando, para este efeito, a questão de saber se o mesmo enferma, ou não, 

de patologias que possam pôr em causa a sua validade. 

V - O contrato de arrendamento rural celebrado antes da publicação do DL n.º 201/75 de 14-04-

75, diploma que revogou os arts. 1064.º a 1082.º do CC e veio impor a redução a escrito do 

contrato arrendamento rural, não está sujeito a forma especial, podendo ser celebrado 

verbalmente. 

VI - O vício que possa afetar o contrato de arrendamento rural, não reduzido a escrito, 

corresponde a uma “nulidade atípica”, já que o contrato se encontra sujeito à possibilidade 

de “validação” e se veda a legitimidade para a sua invocação à parte que tenha recusado a 

formalização. 

VII - A lei reguladora do direito de preferência é a vigente à data da celebração do ato de 

alienação, por o direito legal de preferência não passar de uma faculdade que integra o 

conteúdo do direito do arrendatário e que, só a prática do negócio translativo da 

propriedade, sem que o senhorio lhe tenha oferecido a preferência, o transforma em direito 

potestativo. 

VIII - O vinculado à preferência deve comunicar ao preferente o projeto do contrato «ajustado», 

bem como as cláusulas essenciais, designadamente a identificação do bem a vender, o 

preço convencionado, as condições de pagamento e a data de celebração do respetivo 

contrato. Para além disso, deverá ainda transmitir-lhe os elementos que, em cada caso 

concreto, possam influir sobre a decisão do preferente de exercer, ou não, o seu direito. 
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 Revista n.º 309/19.0T(VRL.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 Acessão industrial 

 Bem imóvel 

 Proprietário 

 Terceiro 

 

A aquisição por acessão industrial imobiliária, de acordo com os arts. 1339.º e 1340.º do CC, 

deve ter-se por excluída quando o proprietário do terreno tiver comparticipado na obra ou 

quando o terceiro tiver uma relação jurídica com o terreno em que a obra seja construída. 
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 Revista n.º 2126/16.0T8STR.E3.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto de Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Recurso de apelação 

 Reapreciação da prova 

 Exame crítico das provas 

 Litigância de má fé 

 

I - A reponderação da matéria de facto pela Relação, que poderá dar origem a uma convicção 

própria e autónoma, deve ser concretizada, no âmbito do dever de fundamentação da 

decisão, de modo a poder ser conhecida e compreendida, designadamente pelas partes. 

II - A decisão da Relação, que procede a uma extensa e pormenorizada análise crítica dos meios 

de prova, designadamente da prova testemunhal, consubstancia, de forma evidente, a 

reapreciação da prova realizada na apelação, por efeito da impugnação da decisão relativa à 

matéria de facto. 

III - Deste modo, nessa decisão, não se surpreende qualquer violação dos poderes da Relação, 

previstos no art. 662.º, n.º 1, do CPC. 

IV - O comportamento da parte censurável, por dolo ou negligência grave, que consubstancie 

um entorpecimento da ação da justiça ou um protelamento, sem fundamento sério, do 

trânsito em julgado da decisão, constitui um caso típico de litigância de má-fé, previsto no 

art. 542.º, n.º 2, al. d), do CPC.  

V - Não há litigância de má-fé, nesses termos, quando a revista excecional não foi admitida e a 

revista admitida e negada seja insuficiente para expressar um juízo seguro sobre a má-fé. 
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 Revista n.º 3690/19.7T8VNG.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

 Oliveira Abreu 

 

 Usucapião 

 Doação  

 Forma da declaração negocial 

 Posse 

 Corpus 

 Animus possidendi 

 Matéria de facto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Objeto do processo 

 Dupla conforme parcial 

 

I - A dupla conforme parcelar apenas pode ter lugar relativamente a objectos processuais 

decorrentes de pretensões autónomas, cindíveis, formuladas na causa. 

Tendo os autores deduzido uma única pretensão, a do reconhecimento do direito de 

propriedade do prédio que identificam no art. 1.º da petição inicial, e tendo, na 

reconvenção, os réus formulado o seu pedido relativamente ao mesmo prédio, considerado 

na globalidade, no sentido de que se declare que ele faz parte das heranças dos pais da 
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autora e da ré, a parcial procedência dessas pretensões, dentro dos limites provados, não 

conduz à cindibilidade do objecto do processo, de modo a que se possa dizer, à semelhança 

do que sucede com uma cumulação de pedidos, que se verifica dupla conforme em relação 

a um objecto processual autónomo e que subsista outro, também com autonomia, por 

dirimir. 

II - Está vedada ao STJ a reapreciação dos meios de prova, competindo tal tarefa à Relação. 

Apenas poderão, por via da revista, ser introduzidas modificações na matéria de facto nas 

situações excepcionais previstas no art. 674.º, n.º 3, segunda parte, do CPC. 

III - Estando em causa a prova de actos reveladores de posse tendente à aquisição por usucapião 

– para cuja verificação a prova testemunhal assume um papel fundamental –, há que 

distinguir uma tal realidade da observância ou não de formalismos legais próprios de certos 

actos, pois o que sobreleva, em tal contexto, é a prática dos mesmos. 

IV - Uma doação verbal, mesmo formalmente inválida, potencia o sentido de transferir para o 

beneficiário uma posse exclusiva, em nome próprio, não sendo, por isso, impossível 

adquirir por usucapião quando a posse assim se tenha iniciado, desligando-se do anterior 

possuidor, preenchidos que sejam o corpus e o animus e os demais elementos susceptíveis 

de facultar esse modo de aquisição do direito de propriedade. 

V - Uma participação à Autoridade Tributária, no exercício do cargo de cabeça-de-casal, para 

efeitos de liquidação de IMI ou de imposto de selo, antes da definição da questão da 

propriedade de um imóvel, através, como no presente caso, de uma acção declarativa em 

que se invoca a usucapião, não se assume necessariamente como uma antecipada confissão 

da inexistência de animus de proprietário exclusivo, por parte de quem faz essa 

participação. E, de qualquer modo, não se estaria perante uma confissão dirigida à parte 

contrária e, assim, a respectiva força probatória sempre seria apreciada livremente pelo 

tribunal. 

VI - Na enunciação dos factos provados ou não provados, cabe uma pronúncia positiva, 

negativa, restritiva ou explicativa, que abarque os factos essenciais que foram alegados e 

outros de natureza complementar, concretizadores de factualidade difusa, devendo ainda 

ser tomados em consideração os factos instrumentais, embora o relevo primacial destes se 

coloque ao nível da motivação. 
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 Revista n.º 5569/16.5T8VIS.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 

 Expropriação 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Nulidade de acórdão 

 Reforma de acórdão 

 Indeferimento 

 Inconstitucionalidade 

 Objeto 

 Interpretação da lei 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação 
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I - O art. 66.º, n.º 5, do CExp limita o recurso para o Supremo: não pode ser interposto recurso 

de questões referentes aos vícios formais ou substanciais que sejam instrumentais em 

relação à decisão que fixa a indemnização nem interposto recurso de acórdão que aprecie 

posteriormente tais questões. 

II - Ainda que não fosse aplicável o art. 66.º, n.º 5, do CExp, sempre se teria de entender, de 

acordo com as regras gerais, que do acórdão posterior, que indefere as nulidades ou o 

pedido de reforma, não caberia recurso autónomo de revista. 

III - Com efeito, o CPC não prevê o recurso do acórdão que indefere as nulidades ou o pedido 

de reforma: se as questões forem suscitadas no âmbito do recurso do acórdão, não cabe 

recurso da decisão de indeferimento (art. 617.º, n.º 1, do CPC); se forem suscitadas 

posteriormente, por desse acórdão não caber recurso, os juízes da Relação proferem 

decisão definitiva sobre as questões suscitadas (art. 617.º, n.º 5, do CPC ex vi art. 666.º); 

não existe uma terceira via. 
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 Reclamação n.º 184/14.0T8PBL.C1-A.S1 - 1.ª Secção 

 António Magalhães (Relator) 

 Jorge Dias 

 Maria Clara Sottomayor 

 

 Intermediação financeira 

 Responsabilidade bancária 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Processo pendente 

 Suspensão da instância 

 Responsabilidade contratual 

 Dever de informação 

 Ilicitude 

 Nexo de causalidade 

 Presunção de culpa 

 Ónus de alegação 

 Reclamação para a conferência 

 

É de confirmar o despacho da relatora que manda suspender o processo por estarem pendentes 

recursos de uniformização de jurisprudência quando as questões suscitadas na revista assim 

o justifiquem, ainda que na versão do autor exista responsabilidade contratual directa do 

intermediário financeiro por ter garantido um resultado que não se veio a concretizar, 

abrindo ao tribunal um maior leque de resolução das questões suscitadas, atenta a 

fundamentação do acórdão recorrido e sem deixar de considerar a especificidade da 

actividade de intermediação financeira. 
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 Revista n.º 901/17.7T8VRL.G3.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Arrendamento para fins não habitacionais 

 Oposição à renovação 
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 Prazo 

 Senhorio 

 Extemporaneidade 

 Declaração receptícia 

 Domicílio 

 Ação de despejo 

 Recurso per saltum 

 

I - Numa situação em que a autora fez a entrega da carta de oposição à renovação de contrato de 

arrendamento não destinado a habitação no último dia do prazo, entregando-a em mão na 

portaria do edifício onde se situa o locado, mas não no espaço próprio dado em locação, e 

obtendo comprovativo da sua recepção pela funcionária da mesma portaria, por si 

contratada e sem que se demonstre que tem algum vínculo com a ré (não é sua 

representante), não se considera que a carta tenha sido recebida por alguém diverso do 

destinatário com os efeitos a que se reporta o art. 10.º do NRAU. 

II - A existência de domicílio convencionado não altera a situação, não havendo aplicação 

analógica da solução do art. 10.º, n.
os 

1 e 2, do NRAU, nas aludidas circunstâncias. 
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 Revista n.º 15337/18.4T8LSB.S1 - 1.ª Secção  

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Arresto 

 Crédito 

 Título executivo 

 Penhora de direitos 

 Ação executiva 

 Terceiro 

 Devedor 

 Processo especial de revitalização 

 Embargos de executado 

 

I - Por força do disposto no n.º 2 do art. 391.º do CPC, são de observar no âmbito do arresto 

todas as disposições relativas à penhora, pelo que, tratando-se do arresto de créditos, 

aplicam-se as disposições contidas nos arts. 773.º e 777.º do CPC, valendo para o arrestante 

o estabelecido para o exequente. 

II - Deste modo, o requerente do arresto de um crédito que venha a ser reconhecido tem inteiras 

condições para, por si e com estrito fundamento no título executivo consagrado no n.º 3 do 

art. 777.º do CPC, instaurar execução contra o terceiro devedor. 

III - Esta execução destina-se a constituir por via coerciva a situação que existiria se o terceiro 

devedor cumprisse voluntariamente a obrigação imposta pelo n.º 1 do art. 777.º do CPC, 

isto é, a disponibilidade da quantia correspondente ao crédito arrestado. 

IV - A execução prevista no n.º 3 do art. 777.º do CPC tem uma feição derivada relativamente 

ao processo em cujo âmbito ocorreu a apreensão (por penhora ou por arresto) do crédito. 

V - Por isso, o exequente de uma execução derivada, tendo instaurado também a execução 

principal (de que o arresto foi preliminar), só deixará de ser pago por essa via se o 

executado principal deduzir embargos de executado com sucesso, se vier a concluir-se que 
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o crédito invocado pelo exequente está extinto por razões de direito material ou se 

sobrevierem ocorrências processuais assentes na sua própria vontade incompatíveis com 

um desfecho traduzido no pagamento por entrega de dinheiro. 

VI - O processo especial de revitalização requerido pelo executado original nenhum efeito tem 

na execução derivada por não estar abrangida pelo art. 17.º-E, n.º 1, do CIRE. 
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 Revista n.º 5836/15.5T8VNF-C.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Inconstitucionalidade 

 Direito ao recurso 

 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 Processo equitativo 

 Princípio da igualdade 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação 

 Rejeição de recurso 

 

I - A verificação da dupla conforme impede a admissão do recurso de revista normal, nos 

termos do art. 671.º, n.º 3, do CPC. 

II - A invocação de nulidade do acórdão não prejudica a existência de dupla conformidade, 

sendo irrelevante para efeito da admissão do recurso de revista. 

III - A mera invocação de omissão de pronúncia por inconstitucionalidade não torna o recurso 

de revista admissível. 
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 Reclamação n.º 2851/19.3T8STB-A.E1-A.S1- 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Reconvenção 

 Objeto do recurso 

 Pedido 

 Petição inicial 

 Retificação de erros materiais 

 Extinção do poder jurisdicional 
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A falta de apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, em sede do recurso de revista, 

quando nele é apenas impugnada o pedido reconvencional, não constitui erro material, nem 

omissão de pronúncia. 
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 Incidente n.º 558/20.8T8GMR.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Caminho público 

 Requisitos 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Interpretação restritiva 

 Interpretação extensiva 

 Pessoa coletiva de direito público 

 Renúncia 

 Direito de propriedade 

 Extinção de direitos 

 Questão nova 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Erro de julgamento 

 

A qualificação de um caminho como público pode basear-se em dois fundamentos distintos: (i) 

no facto de ele ser propriedade de entidade de direito público e estar afecto à utilidade 

pública; (ii) ou no seu uso directo e imediato pelo público, desde tempos imemoriais, 

visando a satisfação de interesses colectivos relevantes. 
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 Revista n.º 56/17.7T8MTR.G1.S1 - 1.ª Secção  

 Jorge Arcanjo (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Omissão 

 Atividades perigosas 

 Pressupostos 

 Escavações 

 Deveres de segurança no tráfego 

 Inversão do ónus da prova 

 Presunção de culpa 

 Dever de diligência 

 Subempreitada 

 Empreiteiro 

 Dever de vigilância 

 Ilicitude 

 Responsabilidade solidária 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

 Concorrência de culpas 

 Nexo de causalidade 

 Teoria da causalidade adequada 

 Danos não patrimoniais 

 Dano morte 

 Equidade 

 Cálculo da indemnização 

 

I - A norma positivada no art. 486.º do CC, estabelece uma situação de responsabilidade pela 

omissão, exigindo a comprovação de dois requisitos específicos: (1) a existência do dever 

jurídico de praticar o acto omitido, (2) e que o acto omitido tivesse seguramente ou com 

maior probabilidade, obstado ao dano. 

II - No entanto, fora dos casos tipicizados no art. 486.º do CC, o nosso direito aceita ainda o 

princípio geral do dever de prevenção do perigo. 

III - A qualificação de uma actividade perigosa, para efeitos do n.º 2 do art. 493.º do CC, 

abalizada pela própria natureza da actividade ou da natureza dos meios utilizados, não se 

compadece com uma construção apriorística, emergindo, porém, do “facto concreto”, pelo 

que só casuisticamente poderá ser aferida, mas como critério geral de orientação tem-se 

adoptado a tese da “maior probabilidade dos danos” em comparação com as restantes 

actividades em geral. 

IV - Para além de determinar a inversão do ónus da prova, o n.º 2 do art. 493.º do CC agrava a 

medida da normal diligência segundo o padrão de conduta exigível, pelo que o lesante só 

pode exonerar-se da responsabilidade “se mostrar que empregou todas as providências 

exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir”, e, assim, para afastar a 

responsabilidade, o agente carece de demonstrar que levou a própria diligência “não menos 

que ao extremo limite”, pois “a previsibilidade do dano está re ipsa”, sendo, por isso, 

rigorosa a prova liberatória. 

V - Os trabalhos de abertura de uma vala para colocação de tubagem de saneamento com cerca 

de 3,40 metros de profundidade, deve ser qualificada como actividade perigosa, para 

efeitos do art. 493.º, n.º 2, do CC, tanto assim que a lei impõe regras específicas de 

protecção de segurança no trabalho, pela especial perigosidade. 

VI - Para efeitos do art. 493.º, n.º 1, do CC (violação do dever de diligência) numa 

subempreitada de uma obra, apesar da autonomia de ambos os contratos, o empreiteiro não 

mantém apenas o dever de fiscalização, como o dono da obra (art. 1209.º do CC), mas 

conserva deveres acrescidos, como o dever de vigilância consubstanciado, além do mais, 

nos deveres de controle, direcção e supervisão técnica. 

VII - Pelos danos causados pela morte de um trabalhador contratado pelo subempreiteiro que 

ficou soterrado aquando da abertura de uma vala para o saneamento em virtude de não 

terem sido efectuadas todas as medidas de segurança, respondem solidariamente (art. 497.º 

do CC) o subempreiteiro e o empreiteiro. 

VIII - O art. 497.º do CC ao estabelecer a regra da solidariedade na responsabilidade civil 

apenas pressupõe que várias pessoas sejam responsáveis pelos mesmos danos, 

independentemente do grau de ilicitude e de culpa de cada uma delas, não se exigindo que 

haja uma actuação conjugada ou concertada para a responsabilização ser solidária, pelo que 

no domínio da responsabilidade civil extracontratual cada um dos autores responde perante 

o lesado pelo pagamento integral da indemnização. 
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 Revista n.º 151/19.8T8AVR.P1.S1 - 1.ª Secção 
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 Jorge Arcanjo (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

 Alexandre Reis 

 

 Ação de divisão de coisa comum 

 Legitimidade passiva 

 Extemporaneidade 

 Incidentes da instância 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Revista excecional 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Não admite recurso de revista a decisão que não conhece da exceção de ilegitimidade da ré, 

por extemporaneidade, proferida num incidente processual que correu por apenso a uma 

ação de divisão de coisa comum (arts. 925.º e ss. do CPC), em que a ré foi considerada 

parte legítima. 

II - Segundo jurisprudência sedimentada deste STJ, a admissibilidade do recurso de revista 

excecional está condicionada pela verificação dos requisitos gerais do recurso de revista. 
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 Revista n.º 23572/15.0T8LSB-C.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Temas da prova 

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - O despacho que enuncia os temas da prova não se envolve na resolução material do litígio. 

Trata-se de uma decisão interlocutória, intermédia, incidental, versando sobre questão 

processual avulsa, que não põe termo à causa. O acórdão recorrido, no segmento em que 

confirma a resposta do tribunal de 1.ª instância à reclamação desse despacho, não 

consubstancia uma decisão de fundo, uma apreciação de mérito, nem uma condenação ou 

absolvição. 

II - A “fundamentação essencialmente diferente” que releva para efeito de admissibilidade da 

revista não se basta com uma qualquer dissemelhança entre uma e outra das 

fundamentações em confronto, antes se exigindo que essa diferença seja essencial, o que 
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não é o caso se a Relação aplicou as mesmas regras jurídicas em que assentou a decisão 

emitida na sentença. 

III - Ora, sendo o quadro normativo aplicado pelas instâncias o mesmo e significando o excurso 

doutrinal aditado pelo acórdão do tribunal da Relação apenas um desenvolvimento da ratio 

decidendi do despacho do tribunal de 1.ª instância, não se verifica uma fundamentação 

essencialmente diferente no sentido definido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

 

 22-06-2021 

 Revista n.º 15319/16.0T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora)  

 Alexandre Reis 

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

 

 Contrato de empreitada 

 Nulidade por falta de forma legal 

 Efeitos 

 Obrigação de restituição 

 Princípio da comutatividade 

 Liquidação ulterior dos danos 

 Pressupostos 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Excesso de pronúncia 

 Erro de julgamento 

 

I - Estando em causa um contrato de empreitada nulo por falta de forma, mas parcialmente 

executado, o dever de restituir tudo o que foi prestado pode consistir nas prestações 

efetivamente realizadas pelas partes, se o seu montante for equivalente. 

II - Permitindo os factos provados concretizar inteiramente a quantificação do dever de 

restituição a cargo das partes do contrato nulo, não se justifica que seja relegada para 

incidente de liquidação o cálculo desse valor que já foi pago, a título de preço devido pelos 

trabalhos executados pelo empreiteiro. 
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 Revista n.º 1901/17.2T8VRL.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora)  

 Alexandre Reis 

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

 

 Notificação judicial avulsa 

 Interrupção da prescrição 

 Interpretação da declaração negocial 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Suspensão da execução 

 Embargos de executado 

 Despacho de mero expediente 

 Lapso manifesto 
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 Caso julgado formal 

 Ofensa do caso julgado 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Inadmissibilidade 

 Rejeição de recurso 

 

I - Um despacho de mero expediente (art. 630.º, n.º 1, do CPC), dirigido à organização e à 

marcha do processo, sem conteúdo decisório, é insuscetível de recurso e de constituir caso 

julgado formal. 

II - Não viola jurisprudência uniformizada estabelecida no AUJ n.º 3/98, a decisão que decretou 

a prescrição da obrigação do pagamento das rendas, se não se baseou na falta de 

virtualidade interruptiva da notificação judicial avulsa, em geral, mas na interpretação do 

concreto conteúdo das declarações nela contidas, tendo-se entendido que estas declarações 

não eram de molde a significarem uma manifestação da intenção de exercer o direito de 

crédito relativo às rendas em atraso. 
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 Direito de preferência 

 Arrendatário 

 Arrendamento para fins não habitacionais 

 Prazo de vigência 

 Revogação do negócio jurídico 

 Interpretação da declaração negocial 

 Negócio formal 

 Licitação 

 Preço 

 Falta de comparência 

 Renúncia 

 Abuso do direito 

 Tu quoque 

 Ação de preferência 

 Legitimidade passiva 

 Litisconsórcio necessário 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Erro de escrita 

 

I - Nos negócios formais, o resultado alcançado mediante a aplicação dos arts. 236.º e 237.º do 

CC não pode valer com um sentido que não tenha um mínimo de correspondência no texto 

do respetivo documento, ainda que imperfeitamente expresso. 

II - É manifesta a vontade das partes de cessação de um contrato de arrendamento anteriormente 

celebrado quando, num contrato subsequente, declaram expressamente revogá-lo. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

III - As partes não se limitam a introduzir variações no conteúdo do contrato de arrendamento 

inicialmente celebrado quando visam a sua própria existência.  

IV - Se as partes, por comum acordo, revogam o contrato, cessa a relação jurídica. Não faz 

sentido afirmar a extinção do contrato por revogação e a subsistência da relação jurídica 

que foi por ele constituída. Não há relação contratual sem contrato.  

V - Não subsistindo o novo contrato de arrendamento há mais de três anos (art. 1091.º, n.º 1, al. 

a), do CC, na versão aplicável ao caso dos autos), o arrendatário não é titular do direito de 

preferência. 

VI - A licitação é a origem mais frequente de divergência entre o preço do projeto do contrato 

que é objeto de preferência e o valor desta. 

VII - O valor da preferência é igual ao montante de cada um dos lanços. 

VIII - A declaração de não comparência e a não comparência efetiva na outorga da escritura 

pública de compra e venda têm o sentido de renúncia ao exercício do direito de preferência, 

tal como resulta da licitação. 

IX - A modalidade de tu quoque do abuso do direito conduz à improcedência de pedidos 

abusivamente deduzidos. 
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 Centro comercial 

 Comparticipação 

 Encargos 

 Autoridade do caso julgado 

 Requisitos 

 Oposição à execução 

 Efeitos da sentença 

 Extensão do caso julgado 

 Caso julgado formal 

 Atas 

 Condomínio 

 Título executivo 

 Exequibilidade 

 Documento 

 

I - Não se consubstanciando num juízo sobre a própria dívida, um juízo de não verificação da 

existência ou exequibilidade do documento tem o valor de caso julgado formal, enquanto 

pronúncia sobre se aquela execução conhece das condições que permitem a sua 

admissibilidade. 

II - O que fica abrangido pelo caso julgado dos embargos é que a execução foi declarada extinta, 

e não já que foi declarada extinta porque a ata anexada não é um título executivo por o 

exequente não ser um condomínio. 

III - Não se havendo formulado qualquer juízo sobre a própria dívida exequenda, a decisão tem 

o valor de caso julgado formal. 

IV - Mesmo que se entendesse que a decisão proferida nos embargos não forma apenas caso 

julgado formal, também não se poderia afirmar a autoridade do caso julgado. 
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V - Na autoridade de caso julgado levam-se em conta o dispositivo (independentemente de ser 

de procedência ou de improcedência) e a importância prejudicial de que se reveste na nova 

causa. 

VI - A decisão proferida na primeira ação (de procedência dos embargos por falta ou 

inexequibilidade de título executivo) não tem por que se impor na segunda ação, em que se 

pede o reconhecimento da existência de uma dívida, assim como a condenação dos réus no 

seu cumprimento, pois não a condiciona, não é seu antecedente lógico ou premissa, não é 

decisão de questão fundamental que constitua precedente lógico indiscutível das pretensões 

ora apresentadas.  

VII - Os lojistas, enquanto lojistas, devem comparticipar nas despesas e encargos do 

funcionamento e utilização do centro comercial. Afigura-se inerente à qualidade ou estatuto 

de lojista a obrigação de comparticipar nos encargos gerais do centro comercial. 

 

 22-06-2021 

 Revista n.º 2917/17.4T8GMR.G2.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

 Jorge Dias 
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 Enriquecimento sem causa 

 Cônjuge 

 Compensação 

 Obras de beneficiação 

 Partilha dos bens do casal 

 Divórcio 

 Obrigação de restituição 

 Valor venal 

 Benfeitorias 

 Requisitos 

 Posse 

 Animus possidendi 

 Questão nova 

 Objeto do recurso 

 

I - Não se aplica o regime dos arts. 1273.º e ss. do CC quando um dos cônjuges contribui 

monetariamente para a realização de obras de conservação e melhoramento de um imóvel 

próprio do outro cônjuge. Falta-lhe, por via de regra, o animus domini. 

II - A ordem jurídica deve reagir quando alguém obtém uma vantagem que, segundo os 

princípios jurídicos e a distribuição de bens por estes preconizada, não lhe compete. Deve 

tutelar-se o cônjuge “à custa” do qual o enriquecimento se verificou e que sofreu, assim, 

uma perda. 

III - O art. 473.º, n.º 2, do CC, inclui a situação de alguém ter realizado uma prestação em 

virtude de uma causa que deixou de existir, abrangendo assim a hipótese da condictio ob 

causam finitam. No momento da prestação existe uma causa jurídica (a comunhão de vida 

resultante do casamento; a escolha, de comum acordo, da residência da família; o acordo 

tácito sobre a orientação da vida familiar) que lhe está subjacente. Todavia, ulteriormente, 

com o divórcio, verifica-se o desaparecimento dessa mesma causa jurídica, a frustração do 

fim da prestação realizada, podendo afirmar-se o surgimento de uma pretensão restitutória. 
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IV - O instituto do enriquecimento sem causa permite remover o enriquecimento do cônjuge 

beneficiado, e não a perda do cônjuge prejudicado. 

V - Pode verificar-se a existência de diferença – e de diferença até muito sensível – entre o 

enriquecimento do beneficiado ao tempo da deslocação patrimonial e o seu enriquecimento 

atual. 

VI - Os recursos constituem meios de impugnação de decisões judiciais através dos quais se 

visa reapreciar e modificar decisões já proferidas sobre questões anteriormente analisadas, 

e não criá-las sobre matéria nova, não podendo confrontar-se o tribunal ad quem com 

questões novas (ius novarum), salvo aquelas que são de conhecimento oficioso – arts. 

627.º, n.º 1, e 671.º, n.º 1, do CPC. 
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 Responsabilidade extracontratual 

 Atividades perigosas 

 Construção civil 

 Contrato de empreitada 

 Empreiteiro 

 Dono da obra 

 Coautoria 

 Comissão 

 Presunção de culpa 

 Inversão do ónus da prova 

 Presunções legais 

 Seguro obrigatório 

 Responsabilidade solidária 

 Litisconsórcio voluntário 

 Seguro automóvel 

 Norma excecional 

 

I - A responsabilidade da ré, empreiteira, sustentada pelas instâncias no art. 493.º, n.º 2, do CC, 

não se comunica à ré Lisnave, dona da obra: estando a direção da obra a cargo 

exclusivamente da ré, não existe coautoria, para efeito do disposto no art. 490.º do CC, ou 

relação jurídica de comissão (que responsabilize o comitente pelos atos do comissário). 

II - Não se provando uma relação de comissão, significa que a construtora que estava a executar 

a obra, como empreiteira, surge, aqui, não como mandatária do dono da 

obra/concessionária, mas antes agindo, diversamente, com inteira autonomia na respetiva 

execução, escolhendo os meios e utilizando as regras de arte que tenha por próprias e 

adequadas para cumprimento da exata prestação correspondente ao resultado contrato, sem 

qualquer vínculo de subordinação ou relação de dependência. 

III - Face à perigosidade da obra que estava a ser executada, revela-se pertinente e adequado 

invocar o art. 493.º, n.º 2, do CC. 

IV - A dona da obra não assumiu, no contrato de empreitada, a responsabilidade civil 

extracontratual da empreiteira Somague perante terceiros por atos decorrentes da execução 

da obra. 
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V - A dona da obra podia ser responsabilizada por faltas ao nível da conceção da obra, ou por 

inobservância dos seus deveres de fiscalização, nomeadamente ao nível da segurança. 

VI - Não se provando da parte da dona da obra matéria que integre da sua parte uma atuação 

culposa para o dano, nem que tenha tido qualquer outra intervenção que por alguma forma 

tenha concorrido culposamente para o acidente, não pode a mesma ser responsabilizada na 

base da presunção do n.º 2 do art. 493.º do CC e, isto, porque a presunção legal de culpa 

constante do art. 493.º, n.º 2, do CC não se lhe aplica. 

VII - A interpretação literal, e coerente com a inversão do ónus da prova aí consagrado, do 

disposto na segunda parte do n.º 2 do art. 493.º do CC, comporta o sentido de fazer recair 

sobre a parte presumidamente culpada o ónus de alegar e provar as providências 

concretamente adotadas e adequadas à prevenção dos danos associadas ao perigo da 

atividade desenvolvida e, por consequência, de afastar a culpa – arts. 342.º e 343.º, ambos 

do CC, não havendo como desviar para o tribunal a tarefa, complementar à conclusão da 

não elisão da presunção, de elencar as medidas específicas a adotar no caso. 

VIII - A mera prova de que “A obra em causa nos autos encontrava-se dotada de um plano de 

segurança” mostra-se insuficiente para concretizar a elisão da presunção de culpa, porque 

se desconhecem em absoluto as medidas concretas, previstas e executadas ao abrigo de tal 

plano, aptas a prevenir a eclosão de danos comummente associados ao perigo da atividade 

perigosa. 

IX - Não sendo de convocar o regime do contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel 

e tratando-se de obrigações solidárias, a lesada pode exigir o cumprimento a qualquer dos 

devedores (demandando-os, como fez, em litisconsórcio voluntário), sendo que a 

seguradora apenas responderá até ao limite do seguro. 
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 Responsabilidade bancária 

 Depósito bancário 

 Ónus da prova 

 Assinatura 

 Dever de diligência 

 Transferência bancária 

 Conta bancária 

 Contrato de mandato 

 Dever de informação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso de revista 

 Livre apreciação da prova 

 Prova documental 

 Prova pericial 

 Qualificação jurídica 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 
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 Erro de julgamento 

 

I - Cabe ao Supremo conhecer de matéria de direito (cf. art. 46.º da LOSJ), sendo definitivo o 

juízo formulado pelo tribunal da Relação, no âmbito do disposto no art. 662.º, n.º 1, do 

CPC, sobre a prova sujeita à livre apreciação, não podendo tal decisão ser modificada ou 

censurada pelo STJ cuja intervenção está limitada aos casos da parte final do n.º 3 do art. 

674.º do mesmo Código. 

II - A qualificação jurídica dos contratos bancários relativos à presente causa foi efetuada pelo 

acórdão recorrido à luz da legislação aplicável à data, com especial menção das normas do 

RGICSF em vigor no momento da operação de transferência bancária em causa no 

processo, ocorrida em setembro de 1994, sem que a recorrente tivesse invocado 

enquadramento jurídico alternativo do qual pudesse resultar distinto desfecho da lide. 

III - A demonstração do cumprimento das obrigações que decorrem de contrato de depósito 

bancário como da prova da autoria da assinatura/rubrica aposta no documento que titulou a 

transferência bancária – recaía sobre o réu banco, mas qualquer controvérsia a respeito da 

distribuição do ónus da prova pode ficar, como sucede no caso, prejudicada pela convicção 

formada pelo tribunal recorrido com base na apreciação da matéria de facto, não havendo 

qualquer dúvida a resolver que justificasse a aplicação do regime da distribuição do ónus 

da prova. 

IV - Face à prova produzida – no sentido da assinatura aposta no documento que titulou a 

transferência pertencer ao pai da recorrente e à circunstância deste dispor de poderes de 

movimentação conferidos pela autora na qualidade de titular da conta – encontra-se 

prejudicada a pertinência da avaliação do cumprimento do dever de verificação da 

autenticidade da assinatura que recaía sobre o banco. É que a circunstância da transferência 

ter sido efetuada por quem tinha poderes para o efeito e comprovadamente por quem o 

podia fazer ao abrigo dos poderes de movimentação conferidos, torna inócuo ou mesmo 

irrelevante avaliar do cumprimento do dever de verificação da assinatura que recaía sobre o 

banco, ficando igualmente prejudicada a necessidade de avaliar do cumprimento do 

referido dever à luz da proteção constitucional da propriedade privada tutelada pelo art. 

62.º da CRP ou em face do disposto no art. 1192.º do CC relativo às obrigações de 

restituição do depositário. 

V - Os poderes de movimentação das contas em causa nos autos, conferidos pela recorrente ao 

seu pai, foram titulados e enquadrados na relação de mandato estabelecida entre ambos, 

tendo esta sido comunicada ao banco réu que dela tomou conhecimento, inclusive de modo 

formal através de carta que se encontra junta aos autos, resultando do seu conteúdo os 

termos e os limites em que esses poderes poderiam ser exercidos e que foram, conforme 

analisado pelo tribunal da Relação, regularmente cumpridos, pelo que ao banco competia 

conferir, o que fez, se essa operação bancária se encontrava coberta pelos poderes 

atribuídos, nomeadamente, se respeitava os limites da autorização e era dada por quem 

tinha poderes para o efeito, sob pena de poder ter de responder civilmente pelos danos 

decorrentes do incumprimento dos deveres a que estava obrigado. 

VI - Inexistia qualquer dever de informação prévio por parte do banco réu na comunicação à 

recorrente titular das contas, da realização da operação de transferência bancária efetuada 

pelo pai da recorrente ao abrigo dos poderes de movimentação que lhe foram conferidos. 
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 Fernando Samões 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Loteamento 

 Caducidade 

 Efeitos 

 Hipoteca 

 Caso julgado material 

 Autoridade do caso julgado 

 Requisitos 

 Insolvência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Ofensa do caso julgado 

 Revista excecional 

 

I - Vindo invocada a violação de caso julgado e sendo pedida a revista pela via excecional, é de 

decidir se se admite a revista pela via do art. 629.º, n.º 2, do CPC, antes de se remeter os 

autos à formação a que alude o art. 672.º do CPC. 

II - Questionando-se o reconhecimento do efeito de autoridade do caso julgado material no que 

se refere aos efeitos da caducidade do loteamento na subsistência das hipotecas constituídas 

sobre os respetivos lotes, alegadamente objeto de apreciação em ações anteriores já 

transitadas em julgado, não está em causa qualquer situação de exceção de caso julgado por 

inexistir a tríplice identidade (sujeitos, pedido e causa de pedir) por aquele instituto 

exigida. 

III - Pode é questionar-se a autoridade do caso julgado em relação a outros processos, a saber 

uma ação de insolvência e várias ações do tribunal administrativo e fiscal de Loulé. 

IV - Não ocorre violação da autoridade do caso julgado quanto à sentença proferida nos autos de 

insolvência, uma vez que esta não teve como objeto nem incluiu qualquer decisão 

prejudicial, ou que se imponha nos presentes autos, a respeito da validade das hipotecas 

constituídas em favor do banco quando o alvará de loteamento se encontrava já caducado. 

V - De acordo com a jurisprudência deste STJ é de considerar que a autoridade do caso julgado, 

ainda que possa dispensar a verificação da tríplice identidade requerida para a procedência 

da exceção dilatória, não dispensa, a identidade subjetiva. 

VI - Nas várias ações do TAF de Loulé as partes nos processos não são as mesmas dos 

presentes autos, pelo que o recorrido não se encontra abrangido por qualquer norma legal 

que permita à recorrente beneficiar do caso julgado formado nesses processos, não se 

podendo entender ter havido violação da autoridade do caso julgado. 
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 Reforma de acórdão 

 Lapso manifesto 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 
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 Omissão de pronúncia 

 Inconstitucionalidade 

 Ofensa do caso julgado 

 

I - Deflui do art. 616.º, n.º 2, al. a), do CPC, que a parte pode requerer a reforma da decisão 

quando, «por manifesto lapso do juiz: a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma 

aplicável ou na qualificação jurídica dos factos». 

II - Não consubstancia o aludido fundamento a mera discordância jurídica da parte, sobre os 

fundamentos fáctico/jurídicos em que o acórdão baseia a sua decisão. 
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 Ana Paula Boularot (Relatora) 
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 José Rainho 

 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Decisão interlocutória 

 Inutilidade superveniente da lide 

 Despacho de prosseguimento 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - A decisão proferida nuns autos de acção de preferência limitada à determinação do preço que 

se pronuncia sobre a inexistência de fundamento para julgar a lide supervenientemente 

inútil, face à interposição de uma acção de preferência sobre o mesmo imóvel e ordena o 

seu prosseguimento, não aprecia o mérito da causa, nem põe fim ao processo, não sendo 

assim susceptível de ser impugnada através de recurso de revista, nos termos do art. 671.º, 

n.º 1, do CPC. 

II - A impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide pode ocorrer quando sobrevém uma 

circunstância na pendência da lide que impede a manutenção da pretensão formulada, quer 

por via do desaparecimento dos sujeitos ou do objecto do processo, ou por encontrar 

satisfação fora do próprio processo, deixando de ter interesse a solução propugnada, dando 

lugar à extinção da instância, sem apreciação do mérito da causa. 
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 Qualificação de insolvência 

 Insolvência culposa 

 Cálculo da indemnização 

 Critério de quantificação 

 Princípio da proporcionalidade 

 Culpa 

 Ilicitude 
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 Gerente 

 

I - A qualificação como culposa de uma insolvência – consistindo no escrutínio das condições 

em que eclodiu ou se agravou uma situação de insolvência – tem em vista “moralizar o 

sistema”: aplicar certas medidas/sanções ao(s) culpado(s) por tal criação ou agravamento, 

não permitindo que, havendo culpado(s), o(s) mesmo(s) passem(m) “impune(s)”. 

II - O que não significa que tais medidas/sanções – maxime, a indemnização consagrada no art. 

189.º, n.º 2, al. e), do CIRE – devam ser impostas automaticamente, sem quaisquer limites 

e fora de quaisquer exigências ou controlo de proporcionalidade (ou de não 

desproporcionalidade). 

III - Assim, no caso de indemnização consagrada no art. 189.º, n.º 2, al. e), do CIRE, será 

atendendo e apreciando as circunstâncias do caso (tudo o que está provado no processo: o 

que levou à qualificação e o que o afetado alegou e provou em sua “defesa”) que o juiz 

pode/deve fixar as indemnizações em que condenará as pessoas afetadas. 

IV - E entre as circunstâncias com relevo para apreciar a proporcionalidade ou 

desproporcionalidade da indemnização a fixar encontram-se os elementos factuais que 

revelam o grau de culpa e a gravidade da ilicitude da pessoa afetada (da contribuição do 

comportamento da pessoa afetada para a criação ou agravamento da insolvência): mais 

estes (os elementos respeitantes à gravidade da ilicitude) que aqueles (os elementos 

respeitantes ao grau de culpa), uma vez que, estando em causa uma insolvência culposa, o 

fator/grau de culpa da pessoa afetada não terá grande relevância como limitação do dever 

de indemnizar, sendo o fator/proporção em que o comportamento da pessoa afetada 

contribuiu para a insolvência que deve prevalecer na fixação da indemnização. 

V - Não perdendo o juiz de vista, na fixação das indemnizações, que a responsabilidade 

consagrada no art. 189.º, n.º 2, al. e), do CIRE (sobre as pessoas afetadas pela qualificação 

da insolvência como culposa) tem uma função/cariz misto, ou seja, sem prejuízo da sua 

função/cariz ressarcitório, tem também uma dimensão punitiva ou sancionatória (da pessoa 

afetada/culpada na insolvência), pelo que a observância do princípio da proporcionalidade 

não exige que a indemnização a impor tenha que ser avaliada como justa, razoável e 

proporcionada, mas sim e apenas, num controlo mais lasso, que a indemnização a impor 

não seja avaliada como excessiva, desproporcionada e desrazoável. 

VI - Será o caso – em que um gerente (afetado pela qualificação) é (sem desproporção) 

condenado a indemnizar os credores da devedora/insolvente no montante de todos os 

créditos reconhecidos não satisfeitos – de quem, em violação grosseira dos deveres gerais 

de gerente, passa a atividade duma sociedade de construção civil para outra sociedade (com 

atividade concorrente) de que também é sócio-gerente, deixando a primeira apenas com 

dívidas (e insolvente). 
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 Insolvência 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Ónus de alegação 
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 Acórdão fundamento 

 Oposição de acórdãos 

 Rejeição de recurso 
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 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Ação executiva 

 Execução de decisão estrangeira 

 Regulamento (UE) 1215/2012 

 Regime transitório 

 Declaração de executoriedade 

 Exequatur 

 Aplicação da lei no tempo 

 Regulamento (CE) 44/2001 

 Título executivo 

 Exequibilidade 

 Execução para pagamento de quantia certa 

 Embargos de executado 

 

A disposição transitória constante do art. 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1215/2012, ao mandar 

aplicar o Regulamento n.º 44/2001 às decisões proferidas (pelos tribunais dos Estados-

Membros) em ações judiciais intentadas antes de 10-01-2015, quer dizer que, 

independentemente da data da prolação de tais decisões e da data em que venham a ser 

executadas, precisam tais decisões, para poder ser executadas, da prévia obtenção da 

declaração de executoriedade constante do art. 38.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 (não 

lhes sendo aplicável a supressão do exequátur do art. 39.º do Regulamento n.º 1215/2012). 
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 Revista n.º 878/17.9T8VNF-D.G1.S1 - 6.ª Secção 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Exoneração do passivo restante 

 Insolvência 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Revista excecional 

 Decisão interlocutória 

 Oposição de julgados 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
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I - Às decisões proferidas em incidente de exoneração do passivo restante, processado por 

apenso aos autos de insolvência, aplica-se o regime geral de recursos previsto nos arts. 

671.º e ss. do CPC. 

II - A admissibilidade da revista excepcional, prevista nas situações de dupla conforme, 

pressupõe a verificação das condições gerais de recorribilidade para o STJ, designadamente 

os parâmetros de admissibilidade de revista definidos no n.º 1 do art. 671.º do CPC. 

III - Não pode este tribunal tomar conhecimento do objecto do recurso interposto do acórdão da 

Relação confirmativo de decisão proferida em incidente de exoneração do passivo restante 

(despacho que deu satisfação a pedido de esclarecimento por parte do insolvente 

relativamente à forma de cálculo do rendimento disponível), por o mesmo não ter 

cabimento no n.º 1 do art. 671.º do CPC (não se mostrando, por isso, passível de revista 

excepcional), nem no n.º 2 do art. 629.º do CPC, nem se mostrar subsumível a qualquer das 

excepções contempladas no n.º 2 do citado art. 671.º do mesmo diploma legal. 
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 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa (declaração de voto) 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Despacho do relator 

 Despacho sobre a admissão do recurso 

 Indeferimento 

 Reclamação para a conferência 

 Inconstitucionalidade 

 

I - A reclamação constitui expediente jurídico de reacção contra a não admissão de recurso e 

tem como única pretensão a alteração do despacho de indeferimento. 

II - A impugnabilidade da decisão singular do relator do processo é apenas consentida através 

da reclamação para a conferência. Assim, o regime processual que resulta do disposto nos 

n.
os

 3, 4 e 5 do art. 652.º do CPC, e dos arts. 152.º, n.º 3, 153.º, n.º 1, in fine, e 671.º, n.
os

 1 e 

2, do mesmo CPC, mostra-se inequívoco no sentido de não ser admissível recurso de 

revista da decisão singular do relator. 
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 Revista n.º 269/18.4T8LSB-I.L1-A.S1- 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Processo especial de revitalização 

 Plano de recuperação 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Capital social 
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 Redução 

 

Não ocorre oposição entre acórdãos para efeitos de admissibilidade da revista ao abrigo do 

disposto no art. 14.º do CIRE se a divergência do sentido das respectivas decisões assentar 

em distintos pressupostos fácticos. 
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 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Insolvência 

 Assembleia de credores 

 Deliberação 

 Decisão interlocutória 

 Administrador de insolvência 

 Remuneração 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 

I - A legalidade da deliberação tomada em assembleia de credores ad hoc, nos termos do art. 

75.º do CIRE, constituindo um acto praticado no âmbito do processo de insolvência, não é 

sindicável através da interposição de recurso de revista, em conformidade com o que 

expressamente dispõe o art. 14.º, n.º 1, do mesmo diploma legal. 

II - Acresce ainda que está em causa uma decisão interlocutória sem que tenha sido invocada 

pela recorrente uma situação de oposição de julgados, conforme é especialmente exigido 

pelo art. 14.º, n.º 1, do CIRE. 

III - Pelo que, não sendo o recurso de revista admissível, o mesmo será julgado findo, sem haver 

lugar ao conhecimento do seu objecto (art. 652.º, n.º 1, al. b), do CPC). 
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 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Insolvência 

 Resolução em benefício da massa insolvente 

 Impugnação 

 Ação judicial 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - A irrecorribilidade especial das decisões de 2.ª instância definida nos termos do art. 14.º, n.º 

1, do CIRE, é circunscrita apenas aos processos de insolvência, aos embargos à 

insolvência, e aos incidentes que sejam tramitados no âmbito do próprio processo de 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

 

insolvência, não abrangendo, portanto, os apensos que nele não são tramitados, como é o 

caso da presente acção para impugnação de actos de resolução de negócios praticados pelo 

administrador da insolvência em benefício da massa. 

II - Concretamente, tal impugnação do acto de resolução exercido pelo administrador em favor 

da massa insolvente (art. 120.º do CIRE) é efectivada através da instauração de uma acção 

judicial autónoma, dependente do processo de insolvência, mas que não o integra, 

conforme expressamente resulta do art. 125.º do CIRE. 

III - Pelo que admite a interposição do competente recurso de revista. 
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 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Valor da causa 

 Alçada 

 Despacho 

 Trânsito em julgado 

 Princípio dispositivo 

 Inconstitucionalidade 

 

I - Tendo sido fixado à presente acção, através de despacho transitado em julgado, valor não 

superior ao da alçada do tribunal de que recorre (o tribunal da Relação de Guimarães), o 

acórdão recorrido não é impugnável, não admitindo por isso recurso de revista. 

II - Trata-se de uma realidade objectiva e incontornável com a qual a reclamante insiste em não 

se conformar, mas que tem a sua resposta na imposição da lei processual civil em matéria 

de alçada (art. 629.º, n.º 1, do CPC). 

III - Havendo a ora recorrente aceite implicitamente o valor da causa fixado, sem se preocupar 

em discutir, na altura, se mesmo se encontrava, ou não, de acordo com os critérios legais 

aplicáveis (concretamente, a não tomada em consideração, para estes efeitos, do pedido de 

condenação da ré nos juros vencidos), não poderá agora proceder a tal impugnação que no 

momento processualmente omitiu, em conformidade com os princípios do dispositivo e da 

auto-responsabilização das partes. 

IV - A existência de limites à possibilidade de interposição de recurso de todas as decisões até à 

última instância é perfeitamente conforme à CRP. 
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 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Servidão de passagem 

 Usucapião 

 Posse 

 Sinais visíveis e permanentes 
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 Animus possidendi 

 Sanção pecuniária compulsória 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Nos termos gerais dos arts. 674.º, n.º 3, e 682.º, n.
os

 2 e 3, do CPC, o STJ carece de 

competência para apreciar e modificar a decisão sobre matéria de facto, com as excepções 

previstas na lei (a eventual violação do direito probatório material ou a insuficiência da 

decisão de facto para servir de base suficiente à decisão de direito), que não se verificam na 

situação sub judice. 

II - A discussão em torno da prova dos factos essenciais que sustentam as pretensões jurídicas 

em contraposição – mormente os que se prendem com o concreto animus dos autores 

aquando da utilização ininterrupta do caminho existente no prédio da ré – terminou através 

do juízo autónomo decisório emanado do tribunal da Relação (que actuou como última e 

definitiva instância quanto a esta matéria). 

III - Perante a fixação como provada desta factualidade, não cumpre ao STJ debruçar-se agora 

sobre as dúvidas a este respeito retomadas pela ré quanto ao animus que terá presidido ao 

exercício dos poderes de facto por parte dos autores. 

IV - Assim, havendo que considerar que os autores sempre agiram como possuidores e não 

como meros detentores, e perante os sinais visíveis e permanentes que a revelam (art. 

1548.º, n.º 2, do CC), cumpre reconhecer a constituição da servidão de passagem pelo 

caminho descrito, com base na usucapião, cujos requisitos, nesses precisos termos, se 

encontram inteiramente reunidos (posse pública, pacífica, na convicção do exercício do 

direito correspondente e sem consciência de lesar os direitos de outrem, ininterruptamente, 

durante um lapso de tempo não inferior a vinte anos). 

V - Face à procedência da acção, impende inequivocamente sobre a ré a obrigação de retirar, de 

imediato, todos os obstáculos que colocou para impedir o acesso dos autores ao seu prédio, 

através do mencionado caminho, proporcionando todas as condições para que os autores 

passem a dispor, em pleno, das utilidades que lhes são conferidas pela servidão de 

passagem, sem as perturbar ou estorvar. 

VI - Embora o sistema judicial coloque à disposição do interessado meios processuais coercivos 

para obrigar à retirada desses obstáculos, a efectuar por terceiro (agentes de autoridade) à 

custa da ré, nada obsta à fixação nestes casos da sanção pecuniária compulsória, prevista no 

art. 829.º-A, n.º 1, do CC, com vista a assegurar o cumprimento do judicialmente ordenado. 

VII - Trata-se de uma forma prática e eficaz de demover a resistência do obrigado (denunciada 

através do comportamento de enérgica e musculada oposição que antes manifestou, 

obrigando à instauração da presente acção), reforçando a imperatividade da decisão judicial 

e persuadindo-o ao seu acatamento, sendo certo que a futura abstenção da prática de actos 

que impeçam o gozo da servidão predial constituída, reveste a natureza de obrigação 

infungível, na medida em que terá que ser acatada pessoalmente pela ré e não por outrem. 
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 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Processo especial de revitalização 

 Ato processual 
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 Prazo perentório 

 Multa 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Reclamação de créditos 

 Impugnação 

 Princípio da verdade material 

 

I - O art. 139.º, n.º 5, do CPC, que confere às partes um prazo de condescendência ou tolerância, 

habilitando-as a praticar o acto processual nos três dias seguintes ao termo do respectivo 

prazo, mediante o pagamento da multa correspondente, é aplicável nos processos especiais 

de revitalização previstos nos arts. 17.º-A e 17.º-J do CIRE. 

II - Este prazo de condescendência reveste abrangência geral que beneficia as partes em todos 

os processos, indiscriminadamente, não fazendo sentido retirá-lo, de forma selectiva e 

cirúrgica, neste tipo de acções, sem que o legislador – podendo fazê-lo – o tenha feito. 

III - Ainda que se aceite que o processo especial de revitalização consista num procedimento 

com vincado peso extrajudicial, dominado pela autonomia de vontade dos interessados, o 

certo é que não deixa, em momento algum, de revestir igualmente a natureza de processo 

judicial, com enfâse na concessão da primazia devida à tutela jurisdicional dos direitos de 

acção e de defesa dos intervenientes, garantidos pelo sistema unitariamente considerado, 

que não deverá ser comprimida, desvalorizada ou menorizada, a pretexto de difusos e 

indefinidos desígnios de celeridade e uniformidade de prazos que, sendo em si meramente 

instrumentais ou operativos, não constituem valores essenciais e determinantes para 

definição das prerrogativas a conceder às partes. 

IV - Retirar tal faculdade dos processos de revitalização, sem que a lei lhe dê o imprescindível 

respaldo, constituiria, para este tipo de acções judiciais, uma interpretação infundada que 

redundaria num inexplicável retrocesso na concessão de garantias às partes, enquanto 

contributo para a administração da justiça que assente, de forma prevalecente ou 

tendencial, na prossecução do princípio da verdade material e não no resultado do 

funcionamento de automatismos de índole estritamente formal. 
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 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Responsabilidade do gerente 

 Ação sub-rogatória 

 Litisconsórcio necessário 

 Legitimidade passiva 

 Absolvição da instância 

 Sociedade comercial 

 Representação em juízo 

 Sócio 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - O art. 77.º, n.º 4, do CSC determina que, na ação social de responsabilidade proposta por um 

sócio, a sociedade deva ser chamada à causa por intermédio dos seus representantes. 
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Verifica-se, assim, uma situação de litisconsórcio necessário ativo, por força da lei (art. 

33.º do CPC). 

II - Tendo o sócio autor proposto a ação social de responsabilidade contra outro sócio e também 

contra a própria sociedade, verifica-se uma anomalia processual que se traduz na 

ilegitimidade passiva da sociedade (art. 30.º, n.º 1, do CPC), pois esta devia figurar no lado 

ativo (por ser a credora da indemnização peticionada) e, ao mesmo tempo, verifica-se a 

preterição do litisconsórcio ativo necessário (pois a sociedade tinha de ter sido chamada 

para figurar como autora), conduzindo à ilegitimidade prevista no art. 33.º, n.º 1, do CPC, o 

que tem como consequência a absolvição da instância (art. 577.º, al. e), e art. 576.º, n.º 2, 

do CPC). 
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 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Insolvência 

 Graduação de créditos 

 Crédito subordinado 

 Interpretação restritiva 

 Ascendente 

 Devedor 

 

I - Nos termos dos arts. 48.º, al. a), e 49.º, n.º 1, al. b), do CIRE, sendo a credora mãe do 

insolvente, ela cabe, inequivocamente, no conceito de “pessoa especialmente relacionada 

com o insolvente” para efeitos de hierarquização do seu crédito, o qual, nos termos do art. 

48.º, é graduado depois dos restantes créditos. 

II - O legislador pressupõe que aqueles que cabem no conceito de pessoas especialmente 

relacionadas com o insolvente conhecerão a sua situação patrimonial e, por isso, poderão 

evitar negócios que os possam prejudicar; ou que, por outro lado, tais pessoas poderão 

colaborar com o devedor na preventiva criação artificial de créditos, conduzindo à 

ocultação de património, em prejuízo futuro dos demais credores. 
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 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Investigação da paternidade 

 Prazo de propositura da ação 

 Prazo de caducidade 

 Efeitos patrimoniais 

 Abuso do direito 

 Supressio 
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I - A norma do art. 1817.º, n.º 1, do CC apenas se refere ao prazo de propositura da acção, dela 

não se podendo extrair o sentido de que a investigante pode ver limitado o reconhecimento 

da qualidade de filha aos efeitos pessoais, afastando os efeitos patrimoniais sucessórios. 

II - Se a investigante é reconhecida como filha, daí resultam inequivocamente todas as 

consequências hereditárias, ressalvados apenas os casos de indignidade, sob pena de 

violação do princípio da indivisibilidade ou unidade do estado de filho, criando-se, no 

fundo, uma nova causa de indignidade não prevista na lei. 

III - A suppressio, para operar, exige mais do que o mero decurso do tempo e inactividade do 

titular do direito, pois constitui também uma forma de tutela da confiança do beneficiário, 

perante a inacção do titular do direito. 

IV - Nada se tendo provado sobre os motivos que levaram a autora a não propor a acção de 

investigação e faltando um comportamento seu, claro e inequívoco, susceptível de criar nos 

recorrentes a confiança de que o direito de investigação não seria exercido, o decurso do 

tempo e a inércia da autora poderão ter criado nos recorrentes a expectativa de que o direito 

não viria a ser exercido, mas não mais do que isso, não revelando abuso do direito. 

 

 22-06-2021 

 Revista n.º 293/08.5TBVLC.P2.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Rainho 

 Graça Amaral 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Concorrência de culpa e risco 

 Velocípede 

 

I - A jurisprudência do STJ vem-se firmando actualmente no sentido da admissibilidade da 

concorrência entre a responsabilidade pelos riscos próprios do veículo e a culpa do lesado 

(ou imputação do acidente ao lesado), devendo interpretar-se o art. 505.º do CC no sentido 

de que a responsabilidade pelo risco só deve ser afastada quando o acidente for imputável 

exclusivamente ao próprio lesado ou a terceiro ou resultar exclusivamente de causa de 

força maior estranha ao funcionamento do veículo. 

II - Ocorrendo um acidente que consistiu num embate entre um veículo pesado de mercadorias e 

um velocípede sem motor – em que este se atravessou à frente daquele, não permitindo 

evitar a colisão; que tal ocorreu depois de o velocípede ter entrado na faixa de rodagem, de 

forma desgovernada, em ziguezague, em direcção ao eixo da via, em consequência de 

desequilíbrio anterior da tripulante, provocado por razões não apuradas; que não houve 

culpa do condutor do veículo pesado – deve considerar-se que, nessas circunstâncias, 

apesar da acentuada relevância causal da conduta da tripulante do velocípede, a gravidade 

da sua culpa é reduzida, concorrendo com os riscos próprios da circulação do veículo 

pesado para a eclosão do acidente. 
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 Cessão de quota 

 Terceiro 

 Estatutos 

 Consentimento 

 Sociedade 

 Ineficácia do negócio 

 

I - Para efeitos de determinação de uma cessão de quotas não livre (dependente de 

consentimento da sociedade para ser eficaz perante a sociedade: arts. 228.º, n.
os 

2 e 3, 229.º, 

n.º 3, do CSC) por força de cláusula dos estatutos, o cessionário identificado nessa cláusula 

como “estranho” é a pessoa que não seja sócio, quer seja ou não gerente (membro titular do 

órgão de administração e representação), e independentemente das relações familiares de 

maior proximidade com sócios (atendidas no art. 228.º, n.º 2, do CSC para os seus 

herdeiros legitimários), que se integra na qualidade genérica de terceiro-não sócio. 

II - Os «cônjuges, ascendentes e descendentes» dos sócios, enquanto intervenientes nas cessões 

de quotas referidos nas cessões supletivamente livres do art. 228.º, n.º 2, 2.ª parte, são 

sujeitos “estranhos”, que não estão no mesmo plano enquanto cessionários para efeitos de 

dispensa de consentimento. 

III - Se o cessionário é filho-sucessor-herdeiro legitimário do cedente, é sujeito “estranho” para 

a interpretação da cláusula estatutária que impõe que a cessão a “estranhos” está 

dependente de consentimento da sociedade, nos termos permitidos pelo art. 229.º, n.º 3, do 

CSC, pelo que, não tendo havido consentimento da sociedade, a cessão é ineficaz perante a 

sociedade nos termos aplicáveis do art. 228.º, n.º 2, 1.ª parte, do CSC. 
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 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Insolvência 

 Ação judicial 

 Restituição de bens 

 Separação de bens 

 Prazo de propositura da ação 

 Separação de meações 

 Partilha dos bens do casal 

 Resolução em benefício da massa insolvente 

 Citação 

 Ex-cônjuge 

 Questão nova 

 

I - A acção autónoma para exercício do direito à separação ou restituição de bens, prevista no 

art. 146.º, n.
os 

1 e 2, 1.ª parte, do CIRE para as “apreensões tardias” de bens para a massa 

insolvente (depois de esgotado o prazo fixado para as reclamações de créditos, de acordo 

com o regime do art. 141.º, n.º 1, al. b), do CIRE), não tem limite temporal, uma vez 

conjugada com o regime dos actos de administração e liquidação da massa insolvente (arts. 

156.º e ss. do CIRE). 
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II - A lei não prevê que a falta de requerimento no prazo de 5 dias previsto no art. 144.º, n.º 1, 

do CIRE, ou no prazo de 20 dias previsto no art. 740.º, n.º 1, do CPC, relativo à separação 

de meações nos bens comuns de casal dissolvido em que se integra o devedor insolvente e 

o ex-cônjuge requerente, seja facto excludente do expediente processual para reagir contra 

as mesmas apreensões tardias de acordo com o art. 146.º, n.º 1, do CIRE, uma vez que não 

estamos perante prazos, exclusivos e de caducidade, que, uma vez não observados, 

conduzam à ablação do direito de requerer a separação de bens comuns de acordo com o 

formalismo próprio desse normativo e a todo o tempo (como prescreve o n.º 2 desse art. 

146.º). 

III - O recurso ao art. 740.º, n.º 1, do CPC para citação do ex-cônjuge do cônjuge insolvente, 

depois da resolução em benefício da massa insolvente da partilha dos bens comuns, ainda 

que se possa admitir à luz do art. 17.º, n.º 1, do CIRE, não opera os seus efeitos 

cominatórios (caducidade e liquidação dos bens comuns) e, portanto, não afecta a 

proposição «a todo o tempo» da acção para exercício do direito à separação da meação nos 

bens comuns, a atender no bloco especial de normas previstas nos arts. 141.º, 144.º e 146.º 

do CIRE, e, em especial, ordenada ao escopo primordial de fazer integrar na massa 

insolvente e fazer responder pelas dívidas reclamadas o que cabe na meação ao cônjuge 

insolvente, antecipando e clarificando o direito de crédito compensatório que assiste ao 

cônjuge do insolvente devedor, se fossem liquidados bens comuns na insolvência, pelo art. 

1697.º, n.º 2, do CC. 

IV - O recurso de revista é um recurso de reponderação, que não admite a sindicação de 

questões novas, que transcendem o respectivo objecto de apreciação, que incide sobre a 

decisão judicial prévia tal como foi apresentada no tribunal “a quo”, destinando-se ao seu 

controlo e consequentes manutenção, alteração e/ou revogação pelo tribunal “ad quem” 

(arts. 627.º, n.º 1, e 636.º, n.º 1, do CPC). 

 

 22-06-2021 

 Revista n.º 6886/17.2T8VNG-E.P1-A.S1 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Processo especial de recuperação de empresa 

 Falência 

 Liquidatário judicial 

 Valores mobiliários 

 Ineficácia 

 Abuso do direito 

 Boa-fé 

 Massa falida 

 Conta bancária 

 Representação sem poderes 

 Ato de administração 

 Autorização judicial 

 Comissão de credores 

 Dever de diligência 

 Nulidade 

 Anulabilidade 

 Convolação 

 Princípio dispositivo 
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 Equidade 

 Culpa do lesado 

 

I - Sendo abusivo o exercício de um direito de acordo com o art. 334.º do CC, a sanção primeira 

e insuperável da ilegitimidade radical desse exercício é a falta, perda ou carência do direito, 

como se não tivesse existência na esfera jurídica do seu titular (direito aparente e que não 

pode ser validamente invocado no caso concreto). 

II - O direito precludido por abusivo não admite restrições ou ponderações ou mensurabilidades 

de proporcionalidade ou repartição entre as partes envolvidas, próprias e adequadas para a 

responsabilidade civil indemnizatória – como a equidade, tal como prevista no art. 566.º, 

n.º 3, do CC, ou o concurso da culpa do lesado, assim como regulada no art. 570.º do CC –, 

mas impróprias e inadequadas para compor a sanção decorrente do exercício abusivo de 

um direito subjectivo ou potestativo (ou demais posições ou prerrogativas jurídicas). 

III - A perda ou falta do direito veda que esse direito ainda possa ser conferido numa parte ou 

parcela – pois não existe nem pode ser reconhecido no caso concreto – ou sob condição ou, 

até, dependente de qualquer outra ilicitude ou responsabilidade que acompanhe, a cargo do 

autor ou de outro sujeito, esse exercício. Logo, essa sanção (sem prejuízo das demais 

sanções que o abuso em concreto desencadeia) não pode ser recortada por força de 

comportamentos, acções ou omissões, da parte contra a qual o direito exercido 

abusivamente pretende ver-se reconhecido e operativo em termos de efeitos jurídicos, 

nomeadamente quando tais comportamentos não dizem respeito ao direito que se sindica, 

antes respeitam, a montante, à celebração de acto ou negócio sobre o qual se pretende 

actuar com o direito exercido abusivamente e ao elenco de deveres legais e contratuais que 

se lhe impunham. 

 

 22-06-2021 

 Revista n.º 5137/18.7T8PRT.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Insolvência 

 Exoneração do passivo restante 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Pressupostos 

 Sucumbência 

 Oposição de julgados 

 Dupla conforme 

 

I - O art. 14.º, n.º 1, do CIRE estabelece uma regra de não admissibilidade de recurso para o 

STJ, em terceiro grau de jurisdição, independentemente da verificação da dupla 

conformidade decisória, em litígios respeitantes ao processo de insolvência, incluindo os 

incidentes nele processados (como a exoneração do passivo restante) e as suas 

componentes e vicissitudes decisórias (como a que respeita à alteração do rendimento 

indisponível para cessão ao fiduciário). 

II - Convolada uma revista excepcional em revista normal e apreciada a sua admissibilidade de 

acordo com o art. 14.º, n.º 1, do CIRE, não se prescinde da verificação dos pressupostos 

gerais de recorribilidade das decisões judiciais, desde logo os que respeitam ao valor 
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relevante da causa e ao valor da sucumbência mínima em face da alçada da Relação (art. 

629.º, n.º 1, do CPC). 

III - O valor da sucumbência mínima é aferido em relação à decisão ou decisões da parte 

dispositiva do acórdão, que integra decisões distintas, ou ao segmento ou segmentos 

autónomos e distintos de apreciação recursiva a que se refere essa parte dispositiva, que foi 

ou foram objecto de impugnação por delimitação objectiva pelo recorrente a uma dessas 

decisões ou segmentos decisórios (art. 635.º, n.
os 

2 e 4, do CPC), sendo irrelevante a 

sucumbência ocorrida na restante ou restantes decisões ou segmentos decisórios que não 

foram em concreto objecto de recurso e por isso transitados (caso julgado formal: art. 620.º, 

n.º 1, do CPC). 

 

 22-06-2021 

 Revista n.º 950/20.8T8OAZ-B.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Dano biológico 

 Perda da capacidade de ganho 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 Lei estrangeira 

 Sub-rogação 

 Danos futuros 

 Danos patrimoniais 

 Danos não patrimoniais 

 Segurança Social 

 

I - A consideração do chamado dano biológico como componente do dano patrimonial futuro, 

não significa que o julgador deva autonomizá-lo no cômputo da indemnização por perda da 

capacidade de ganho; deve apenas reflectir na indemnização a capitis deminutio do lesado, 

a diminuição da sua capacidade de ganho, valoração que não pode deixar de ser feita com 

base num juízo de equidade, dentro dos limites que tiver por provados (n.º 3 do art. 566.º 

do CC). 

II - O organismo da segurança social suíço, interveniente principal na acção cível instaurada por 

lesado em acidente de viação ocorrido em Portugal, que nos termos da legislação daquele 

país indemnizou o autor, emigrante na Suíça, por vários danos emergentes do acidente, 

com culpa exclusiva do condutor do veículo segurado na ré, tem direito, por sub-rogação, 

ao abrigo da legislação suíça aplicável (o art. 65.º, al. 1), da Lei de Circulação Rodoviária), 

a reclamar da seguradora do responsável pelo acidente, o que pagou ao lesado. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 3133/08.1TBVCT.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 
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 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Retificação de erros materiais 

 

 30-06-2021 

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

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 

 Contrato de seguro 

 Direito de regresso 

 Sub-rogação 

 Veículo automóvel 

 Incêndio 

 Garantia de bom funcionamento 

 Vendedor 

 Coisa defeituosa 

 Conformidade 

 Direitos do consumidor 

 Seguradora 

 Condutor 

 

I - Dispõe o art. 27.º, n.º 1, al. h), do DL n.º 291/2007, de 21-08, que “satisfeita a indemnização, 

a empresa de seguros apenas tem direito de regresso: 

h) em virtude de utilização ou condução de veículos que não cumpram as obrigações 

legais de carácter técnico relativamente ao estado e condições de segurança do veículo, na 

medida em que o acidente tenha sido provocado ou agravado pelo mau funcionamento do 

veículo”. 

II - A redacção da norma é clara: o direito de regresso por danos causados a terceiros pode ser 

exercido contra os responsáveis civis em virtude de utilização ou condução do veículo. A 

norma não permite a responsabilidade do vendedor já que este não era nem o utilizador, 

nem o condutor da viatura. 

III - A sub-rogação no âmbito do contrato de seguro funda-se no disposto no art. 136.º, cujo n.º 

1 dispõe que “o segurador que tiver pago a indemnização fica sub-rogado, na medida do 

montante pago, nos direitos do segurado contra o terceiro responsável pelo sinistro”. 

IV - Por conseguinte, as condições da sub-rogação pelo segurador são o pagamento da 

indemnização por força do contrato de seguro e a existência de um crédito do segurado 

contra o terceiro responsável que, uma vez verificadas, fazem funcionar a sub-rogação ipso 

iure, por via do que o segurador adquire os poderes que ao segurado competiam contra o 

terceiro responsável – cf. art. 593.º, n.º 1, do CC. 

V - O segurado da autora, que não é proprietário do veículo, mas apenas o seu condutor 

habitual, de acordo com as declarações exaradas na proposta do contrato de seguro, não é, 

perante a entidade vendedora, credor primitivo para efeitos do instituto da sub-rogação. 

Assim, nunca a autora pode subrogar-se num direito que o seu segurado não tem. 

VI - Os direitos do credor – do comprador de um bem defeituoso (que não é o segurado) – 

circunscrevem-se à reparação, substituição, redução do preço, resolução e indemnização 

por danos por si sofridos, danos que, evidentemente, não contemplam os danos sofridos nas 

portageiras da concessionária. 
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 30-06-2021 

 Revista n.º 113/18.2T8SNT.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Recurso de revista 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação 

 Dupla conforme 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Questão nova 

 Factos instrumentais 

 Factos complementares 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 1841/10.6TBVCD.P2-A.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Reforma de acórdão 

 Lapso manifesto 

 

 30-06-2021 

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

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Competência material 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

 30-06-2021 

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

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 Qualificação jurídica 
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 Ambiguidade 

 Obscuridade 

 Reforma de acórdão 

 

I - A nulidade por omissão de pronúncia apenas se verifica quando o juiz deixe de pronunciar-se 

sobre as questões pelas partes submetidas ao seu escrutínio ou de que deva conhecer 

oficiosamente. 

II - As questões a conhecer são as que tenham sido suscitadas pelas partes ou que sejam de 

apreciação oficiosa, como tais se considerando as pretensões formuladas por aquelas, mas 

não, os argumentos invocados, nem a mera qualificação jurídica oferecida pelos litigantes. 

 

 30-06-2021 

 Incidente n.º 2124/15.0T8LRA.C1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Admissibilidade de recurso 

 Propriedade industrial 

 Nulidade de sentença 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Competência da Relação 

 Oposição de julgados 

 

I - Se o recurso para o STJ não for admissível, por motivo distinto da conformidade de julgados, 

encontra-se igualmente excluída a interposição da revista excecional. 

II - Não sendo admissível recurso ordinário do acórdão da Relação, por força do disposto no art. 

45.º, n.º 3, do CPI, o conhecimento das nulidades da sentença da 1.ª instância, previstas no 

art. 615.º do CPC, apenas poderá ter lugar perante o tribunal que conheceu do recurso dela 

interposto (cf. arts. 615.º, n.º 4, e 617.º, n.º 1, ambos do CPC), não podendo, por 

conseguinte, ser apreciadas por este Supremo Tribunal, nem sob a alegação de uma 

pretensa contradição de julgados. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 249/18.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 

 Recurso de revisão 

 Legitimidade ativa 

 Objeto do recurso 

 Inutilidade superveniente da lide 

 Extinção da instância 

 Agente de execução 

 Ónus de alegação 
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 Penhora 

 Casa de morada de família 

 Legitimidade para recorrer 

 Certidão 

 Denegação de justiça 

 

I - É condição de admissibilidade do recurso de revisão a identificação da decisão da qual se 

interpõe o recurso. 

II - A aferição da legitimidade para interpor recurso de revisão de uma decisão proferida numa 

execução, como terceira directa e efectivamente prejudicada (n.º 2 do art. 631.º do CPC), 

sustentada na alegação de terem sido penhorados bens integrantes do património da 

sociedade executada, entre os quais figurava a casa de morada de família, exige a indicação 

dos bens da recorrente que foram objecto de penhora. 

III - Não é suficiente para o efeito alegar que a sociedade executada“não desenvolvia nem 

desenvolveu, nunca, qualquer actividade, apenas detendo o património imobiliário do 

marido da recorrente e desta, em cujo acervo se inclui a casa de morada de família” e vir 

juntar a lista dos “bens imóveis que integravam o património da sociedade”. 

IV - A extinção da execução, por inutilidade superveniente da lide, torna inútil o recurso de 

revisão. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 18339/12.0YYLSB-C.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) 

 Olindo Geraldes 

 Maria do Rosário Morgado 

 

 Nulidade de acórdão 

 Condenação em custas 

 Reforma de acórdão 

 Lapso manifesto 

 

As custas do incidente de arguição de nulidade de um acórdão devem ser suportadas por quem 

lhes deu causa. 

 

 30-06-2021 

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

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Responsabilidade bancária 

 Intermediação financeira 

 Banco de Portugal 

 Deliberação 

 Inconstitucionalidade 

 Direito de propriedade 

 Princípio da confiança 

 Princípio da igualdade 

 Princípio da separação de poderes 
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 Princípio da reserva da função jurisdicional 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - A alegada responsabilidade do Banco Espírito Santo, S.A., como intermediário financeiro 

seria uma contingência no sentido da al. b) (vii) do n.º 1 do Anexo 2 à deliberação do 

Banco de Portugal de 03-08-2014 – e, dentro das contingências, seria uma 

“responsabilidade … assumida na comercialização, intermediação financeira, processo de 

contratação e distribuição de instrumentos financeiros emitidos por quaisquer entidades” no 

sentido da deliberação do Banco de Portugal de 29-12-2015. 

II - Face à subalínea (vii) da al. (b) do Anexo 2 da deliberação do Banco de Portugal de 03-08-

2014, o passivo relacionado com a actividade de intermediação financeira de instrumentos 

de dívida emitidos por entidades que integravam o universo do Grupo BES foi excluído da 

transferência do Banco Espírito Santo para o Novo Banco. 

III - A deliberação do Banco de Portugal de 03-08-2014 não viola nem o direito de propriedade 

do art. 62.º da CRP; nem o princípio da confiança; nem o princípio da igualdade dos arts. 

13.º e 266.º da CRP; nem o princípio da segurança jurídica dos arts. 2.º, 266.º e 268.º da 

CRP; nem o princípio da separação de poderes, concretizado designadamente nos 

princípios de reserva da função legislativa e de reserva de função jurisdicional. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 1050/14.5T8STR.E1.S2 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Simulação 

 Pacto comissório 

 Contrato fiduciário 

 Negócio usurário 

 Anulabilidade 

 Nulidade 

 Bons costumes 

 Enriquecimento sem causa 

 Contrato de arrendamento 

 Ação de despejo 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Impugnação da matéria de facto 

 Lei processual 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Poderes da Relação 

 

I - A simulação pressupõe a prova da divergência entre a declaração negocial e a vontade real 

do declarante, do acordo entre declarante e declaratário e do intuito de enganar terceiros. 

II - A alienação fiduciária em garantia é compatível com o princípio da proibição do pacto 

comissório. 
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III - O art. 282.º do CC associa ao preenchimento dos pressupostos ou requisitos da usura a 

consequência da anulabilidade do negócio jurídico. 

IV - O princípio de que o negócio usurário é, tão-só, anulável só poderá ser derrogado em casos 

excepcionalmente graves, em que o preenchimento dos pressupostos ou dos requisitos do 

art. 282.º deva representar-se como ofensa aos bons costumes, no sentido do art. 280.º do 

CC – logo, de nulidade do negócio jurídico. 

V - Entre as causas justificativas do enriquecimento, admitidas e reconhecidas pelo sistema 

jurídico, está a conclusão de um contrato de compra e venda válido – ainda que o contrato 

em causa esteja integrado em alguma alienação em garantia. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 456/15.7T8ESP.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Procedimentos cautelares 

 Oposição de julgados 

 Questão fundamental de direito 

 Actividades perigosas 

 Nexo de causalidade 

 Ónus da prova 

 

I - O recurso de revista de decisões proferidas nos procedimentos cautelares só é admissível nos 

casos previstos no art. 629.º, n.º 2, do CPC (cf. art. 370.º, n.º 2, do CPC). 

II - Quando o motivo por que não cabe recurso ordinário seja o art. 370.º, n.º 2, do CPC, o art. 

629.º, n.º 2, al. d), decompõe o fundamento da recorribilidade em três requisitos: que o 

acórdão recorrido esteja em contradição com algum acórdão anteriormente proferido pela 

Relação, denominado de acórdão fundamento; que os dois acórdãos tenham sido proferidos 

no domínio da mesma legislação; e que os dois acórdãos tenham sido proferidos sobre a 

mesma questão fundamental de direito. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 22121/20.3T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Reclamação 

 Citius 

 Covid-19 

 Contagem de prazos 

 Multa 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 3175/07.4TBVCT.G3.S2 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 
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 Maria do Rosário Morgado 

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

 

 Reclamação 

 Ampliação do âmbito do recurso 

 Objeto do recurso 

 Interpretação da lei 

 Interpretação extensiva 

 Analogia 

 

I - O indeferimento do alargamento do objeto do recurso interposto não está contemplado no 

âmbito do disposto no art. 643.º do CPC. 

II - Também não há razões para que pudesse ser aplicável semelhante norma, quer por via de 

interpretação extensiva quer por efeito da aplicação da analogia. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 1560/13.1TBVRL-M.G1-A.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

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

 

 Desporto 

 Empresário desportivo 

 Jogador de futebol 

 Registo 

 Inexistência jurídica 

 Abuso do direito 

 Enriquecimento sem causa 

 Alteração da causa de pedir 

 Alegações de recurso 

 Conclusões 

 Objeto do recurso 

 Contrato de mandato 

 Contrato de prestação de serviços 

 Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

 

I - Para além da autorização do exercício da atividade de empresário desportivo, este, em 

Portugal, tem ainda de estar registado na Federação Portuguesa de Futebol e na Liga de 

Clubes de Futebol Profissional. 

II - A falta de tal registo acarreta a invalidade do contrato de prestação de serviço, na 

modalidade de mandato, celebrado com empresário desportivo, considerando-se o contrato 

juridicamente inexistente, por disposição expressa da lei (art. 23.º, n.º 4, da Lei n.º 28/98, 

de 26-06). 

III - O regime da inexistência jurídica é incompatível com o abuso do direito. 

IV - O enriquecimento sem causa, decorrente da alteração da causa de pedir na réplica, é 

irrelevante para a decisão, por tal alteração ser processualmente inadmissível, nos termos 

do art. 265.º, n.º 1, do CPC. 
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V - Não há impugnação da decisão recorrida, quando a questão, embora integrando as 

conclusões do recurso, não foi objeto no corpo das alegações. 

VI - Se o efeito da inexistência do contrato é o de restituir tudo o que tiver sido prestado, à 

semelhança da nulidade, tal não deve acontecer, quando a outra parte, por impossibilidade 

da restituição, fica numa situação de benefício. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 1691/19.4T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Olindo Geraldes (Relator) 

 Maria do Rosário Morgado 

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

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Dupla conforme 

 

 30-06-2021 

 Incidente n.º 12/17.5T8MNC-N.G1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 Nuno Pinto Oliveira 

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 Inconstitucionalidade 

 Direito ao recurso 

 

A nulidade de uma sentença ou de um acórdão, por omissão de pronúncia, apenas se verifica 

quando o tribunal deixe de conhecer das questões que lhe forem submetidas ou sejam de 

conhecimento oficioso, não se impondo a apreciação de todos os argumentos, motivos ou 

razões invocados pelas partes. 

 

 30-06-2021 

 Revista n.º 78/19.3YRLSB.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 


