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Julho 
 

 Contrato-promessa de compra e venda 

 Incumprimento definitivo 

 Resolução do negócio 

 Ónus da prova 

 Restituição do sinal 

 Hipoteca 

 Cancelamento de inscrição 

 Obrigação 

 Mora 

 Interpelação admonitória 

 

I - O incumprimento definitivo de contrato-promessa de compra e venda determinante da sua 

resolução pode ser devido a circunstâncias imputáveis a qualquer dos contraentes, ou a 

ambos, sendo que, neste caso, em lugar da aplicação individualizada de algum dos efeitos 

previstos no n.º 2 do art. 442.º do CC, pode justificar-se uma medida intermédia que, tendo 

em conta o disposto no art. 570.º do CC, se traduza na restituição do sinal em singelo. 

II - O ónus da prova da verificação da situação correspondente ao incumprimento definitivo 

recai sobre a parte a quem aproveita a sua invocação, sendo que, para esse efeito, apenas 

relevam os motivos que conduziram realmente à situação de incumprimento definitivo, e 

não outros que apenas foram invocados em momento posterior. 

III - O eventual incumprimento de alguma obrigação acessória por parte do promitente-

vendedor, como seja a demonstração do cancelamento de uma hipoteca registada sobre o 

imóvel, apenas pode determinar o incumprimento definitivo se, verificada uma situação de 

mora, o promitente-comprador conceder ao promitente-vendedor um prazo razoável para 

cumprir tal obrigação. 

IV - Verificado o incumprimento definitivo do contrato-promessa por parte do promitente-

comprador, por se recusar a pagar a totalidade do preço acordado, não produz quaisquer 

efeitos a alegação posterior, com a qual o promitente-vendedor não foi sequer confrontado, 

de que este não demonstrara, na data designada para a realização da escritura pública, o 

cancelamento de uma hipoteca. 
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 Revista n.º 1508/18.7T8PTM.E1.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

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

 

 Divórcio 

 Casa de morada de família 

 Negócio jurídico 

 Direito de habitação 

 Direito real 

 Registo predial 

 Inoponibilidade do negócio 

 Terceiro 
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 Contrato de compra e venda 

 

I - O acordo realizado no âmbito de um processo de divórcio por mútuo consentimento, 

mediante o qual a um dos cônjuges, a título gratuito, foi atribuída a utilização da casa de 

morada de família situada num imóvel habitacional que era propriedade exclusiva do outro 

cônjuge, traduz a constituição, por via negocial, de um direito real de habitação a favor do 

primeiro, nos termos do art. 1440.º, ex vi art. 1485.º do CC. 

II - A aquisição de direitos reais, como o direito real de habitação, está sujeita a registo predial 

(art. 2.º, n.º 1, al. a), do CRgP, sob pena de ineficácia quanto a terceiros, isto é, para aqueles 

que adquiram do autor comum direitos incompatíveis (art. 5.º, n.º 4, do CRgP). 

III - A ineficácia em relação a terceiros de atos sujeitos a registo predial não ocorre apenas 

quando exista equivalência entre os direitos sucessivamente constituídos pelo autor 

comum, mas também quando tenham natureza e conteúdos diferentes, como ocorre no 

confronto entre a constituição de um direito real de habitação sobre um imóvel e a 

subsequente transmissão do direito de propriedade a outra pessoa. 

IV - Constituído a favor de um dos cônjuges um direito real de habitação sobre um imóvel que 

era propriedade exclusiva do outro, o qual não foi registado, esse direito é inoponível ao 

adquirente com quem o proprietário outorgou um contrato de compra e venda, registando a 

seu favor a aquisição do direito de propriedade. 
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 Revista n.º 5484/18.8T8VNG.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator)  

 Tomé Gomes 

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

 

 Retificação de sentença 

 Erro material 

 Lapso manifesto 

 

I - Proferida a sentença, fica esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa 

(cfr. art. 613.º, n.º 1, do CPC). 

II - Ainda assim, é lícito ao juiz proceder à rectificação da sentença depois dessa altura (cfr. art. 

613.º, n.º 2, do CPC), designadamente corrigindo erros materiais e lapsos manifestos nos 

termos do art. 614.º do CPC. 
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 Catarina Serra (Relatora)  

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Danos não patrimoniais 

 Equidade 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Negócio jurídico 

 Médico 

 Ónus da prova 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

3 

 

 

I - Em relação aos danos não patrimoniais, o princípio é o de que a indemnização deve calcular-

se de acordo com a equidade (art. 496.º, n.º 4, do CC). 

II - O controlo pelo STJ da fixação equitativa da indemnização deve dirigir-se a averiguar se 

estão preenchidos os pressupostos normativos do recurso à equidade e se, na avaliação dos 

danos correspondentes a cada categoria, foram aplicados os critérios que, de acordo com a 

legislação e a jurisprudência, devem ser aplicados. 

III - No contrato total com escolha de médico (conhecido também como contrato médico 

adicional) o doente escolhe o médico atendendo às suas qualidades profissionais e acorda 

com ele um pagamento específico ou extraordinário. 

IV - Sendo este, na prática, o tipo de contrato médico que se presume existir, cabe à 

clínica/entidade empregadora do médico, se quiser eximir-se de responsabilidade, o ónus 

da prova de que, ao invés, está em causa de um contrato dividido. 
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 Revista n.º 1279/13.3TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção  

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Seguro escolar 

 Menor 

 Matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Exame crítico das provas 

 Fundamentação de facto 

 

I - Não tendo a criança envolvida no acidente sequer dois anos e frequentando, não um jardim 

de infância ou estabelecimento de educação pré-escolar, mas uma creche, não está o 

acidente coberto pelo seguro escolar regulado na Portaria n.º 413/99, de 08-06, com base na 

qual poderia equacionar-se a responsabilidade do Estado e a competência dos tribunais 

administrativos. 

II - Tendo o tribunal recorrido procedido à reavaliação dos meios de prova sujeitos à livre 

apreciação e reponderado a questão de facto em discussão bem como formado uma 

convicção própria e autónoma, fundada na prova carreada para os autos, fez o tribunal 

recorrido um uso adequado dos poderes-deveres que lhe são conferidos art. 662.º do CPC. 

III - O facto de a decisão do tribunal da Relação ser, como é, coincidente com a decisão 

proferida pela l.ª instância não pode constituir indício de que aquele não exerceu os poderes 

que lhe são atribuídos pelo art. 662.º do CPC, dispondo-se, aliás, no n.º 1 desta norma que a 

Relação deve alterar a decisão proferida sobre a matéria de facto se – apenas se – os factos 

tidos como assentes, a prova produzida ou um documento superveniente impuserem 

decisão diversa. 

IV - Admitindo-se que a fundamentação da decisão de não alteração da matéria de facto pareça 

escassa à ré, por não ocupar, como não ocupa, muitas linhas, a verdade é que a completude 

e a qualidade da fundamentação não podem medir-se pelo número de linhas ou de palavras 

usadas, sendo até defensável que a fundamentação das decisões judiciais é tanto mais 

incisiva quanto mais sintética é. 
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 Revista n.º 8776/14.1T8PRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Praias 

 Domínio público 

 Licença de utilização 

 Trespasse 

 Transmissão de título 

 Regime aplicável 

 Dever de comunicação 

 Nulidade 

 Locação de estabelecimento 

 

I - A ocupação de um determinado espaço pertencente ao domínio público numa praia, por um 

particular, pode resultar de um contrato de concessão ou da emissão de uma licença de 

utilização pela entidade pública competente. 

II - A possibilidade da transmissão de um título de utilização desse espaço está regulada no art. 

26.º do Regime da Utilização dos Recursos Hídricos (RURH), em conjugação com o 

disposto no art. 72.º da Lei da Água. 

III - Nestes preceitos, estabelece-se que os títulos de utilização privativa são transmissíveis 

desde que se mantenham os requisitos que presidiram à sua atribuição, ficando, por esse 

efeito, o adquirente sub-rogado em todos os direitos e deveres do transmitente. 

IV - A transmissão do título de utilização privativa está sujeita a um dever de comunicação, 

desde que se mantenham os requisitos que presidiram à sua atribuição, quando, em caso de 

trespasse, a respetiva licença é um mero elemento integrante do estabelecimento comercial 

trespassado. 

V - Mas, como nessa comunicação o alienante e o adquirente devem fazer prova da manutenção 

dos requisitos que presidiram a atribuição da licença, terá que existir uma verificação, pela 

entidade administrativa a quem é dirigida a comunicação, da manutenção desses requisitos, 

o que pressupõe a emissão de um ato de reconhecimento da observância dessa condição, o 

que resulta num procedimento que pouco se diferencia da exigência de uma autorização 

por parte da Administração Pública. 

VI - O art. 26.º, n.º 5, do RURH, sanciona com a nulidade do ato de transmissão do 

estabelecimento, sem prejuízo de outras sanções, a inexistência do referido reconhecimento 

pela entidade administrativa competente dos requisitos para a transmissão da licença de 

utilização. 

VII - A opção do legislador por esta sanção, impedindo a transmissão do estabelecimento 

desacompanhada da transmissão da licença de utilização do espaço onde ele funciona, 

confere, assim, a esse elemento jurídico do estabelecimento, um papel essencial à sua 

existência. 

VIII - A locação do estabelecimento não está sujeita à comunicação referida no art. 72.º, n.º 1, 

da Lei da Água.  
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 João Cura Mariano (Relator)  

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

 

 Ato comercial 

 Compra e venda comercial 

 Venda de coisa defeituosa 

 Denúncia 

 Prazo 

 Direito de ação 

 Prazo de caducidade 

 Constitucionalidade 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Presunções judiciais 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I - Integra a nulidade da sentença por omissão de pronúncia (al. d) do n.º l do art. 615.º do CPC), 

a omissão do conhecimento (total ou parcial) do pedido, causa de pedir ou excepção cujo 

conhecimento não esteja prejudicado pelo anterior conhecimento de outra questão, e já não 

a falta de consideração de qualquer elemento de retórica argumentativa produzida pelas 

partes. 

II - Já o vício da nulidade da sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão (al. c), 

do n.º 1 do art. 615.º do CPC), tem a ver com uma construção viciosa da sentença, 

decorrente de existir uma contradição lógica entre a decisão nela proferida e os 

fundamentos de facto e/ou de direito que na mesma foram invocados para fundamentarem 

essa decisão (ou seja, a fundamentação fáctico-jurídica argumentativa nela exarada pelo 

juiz aponta num determinado sentido (em determinado sentido da decisão a proferir) e a 

decisão proferida segue outro caminho, oposto ou, pelo menos, diferente). 

III - O art. 682.º, n.º 3, do CPC pressupõe, naturalmente e nomeadamente, que o facto com que 

se pretende ampliar a matéria de facto tenha sido alegado e que não tenha sido considerado 

pelo tribunal a quo como facto relevante para a decisão da causa e que o STJ o considere 

relevante por forma a que a decisão de facto possa constituir base suficiente para a decisão 

de direito. Situação que não ocorre quando o facto que se pretende levar à matéria de facto 

foi alegado e já foi considerado pela 1.ª instância e pela Relação para a prolação da decisão.  

IV - Não cabe ao STJ sindicar o uso (ou não uso) de presunções judiciais pela Relação, excepto 

em caso de ilogicidade manifesta, não podendo o STJ emitir o juízo probatório, pois este 

quis, e quer o legislador, que seja da competência exclusiva das instâncias. 

V - O CCom acolheu um critério misto na determinação do que são actos comerciais, fazendo a 

destrinça entre actos objectivamente comerciais (os que como tal são qualificados no 

Código) e subjectivamente comerciais (em atenção à natureza de comerciantes dos 

intervenientes no contrato). 

VI - Assim: 1. desde que as partes de um contrato sejam comerciantes, nos moldes traçados no 

art. 13.º do CCom; 2. que não se esteja perante um acto de natureza exclusivamente civil 

(v.g., casamento, perfilhação, ilícito gerador de responsabilidade civil extracontratual); 3. e 

do próprio acto não resultar a não ligação ou conexão com o concreto giro comercial do 

agente, estamos perante um acto comercial. 

VII - Como tal, no caso de um contrato de compra e venda entre comerciantes, está-se, em 

regra, perante um negócio mercantil. 
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VIII - São subjectivamente comerciais todas as compras de coisas móveis destinadas, não à 

revenda, mas à instalação e ao consumo de um estabelecimento comercial. 

IX - Tratando-se de compra e venda mercantil, a reclamação/denúncia por defeitos da coisa 

vendida deve ser feita no prazo de 8 dias previsto no art. 471.º do CCom, não lhe sendo 

aplicável o regime dos arts. 913.º, e ss. CC (é que aquele prazo curto de 8 dias não foi 

estabelecido em benefício do vendedor comercial, antes tem a ver, essencialmente, com a 

celeridade, segurança e certeza que o legislador quis imprimir à contratação comercial, pelo 

que a ratio legis do art. 471.º do CCom está na vantagem de não deixar por muito tempo 

exposto o vendedor à reclamação por defeitos da coisa vendida e nas necessidades do 

tráfico comercial). 

X - Na compra e venda comercial, aquele prazo de 8 dias que tem o comprador para a denúncia 

dos defeitos da coisa inicia-se com a entrega da mesma caso o defeito seja aparente e 

detectável pelos sentidos, ou, não o sendo, conta-se a partir do momento em que o 

comprador, agindo de forma diligente, descobre o defeito – posição que é a mais 

consentânea com a realidade da vida. 

XI - A obrigação genérica é aquela cujo objecto é constituído por coisas fungíveis. Ao contrário 

da obrigação específica, que é aquela cuja prestação debitória incide sobre algo 

concretamente individualizado. 

XII - A obrigação não deixa de ser específica pelo simples facto de a prestação compreender, 

cumulativamente ou em alternativa, dois ou mais objectos, desde que as partes os tomem 

concreta ou individualmente em conta e não apenas como unidades indiferenciadas do 

complexo que as envolve. 

XIII - O prazo de caducidade do direito de acção previsto no art. 917.º do CC deve abranger 

todas as acções emergentes de cumprimento defeituoso, sendo, como tal, aplicável não 

unicamente à acção de anulação, ali referida, mas a todas as pretensões e acções 

decorrentes da compra e venda de coisa defeituosa – seja genérica ou específica a 

obrigação subjacente. 

XIV - A este entendimento não se opõe o art. 918.º do CC, pois não se justifica que nas 

obrigações genéricas o regime da responsabilidade por cumprimento defeituoso seja 

diverso das específicas (como bem observa Pedro Romano Martinez, seria um absurdo e 

algo bizarro que a compra de um computador, com defeito, que se encontra na montra da 

loja (conducente a uma obrigação específica) estivesse sujeita aos prazos curtos do 

cumprimento referidos nos arts. 916.º e 917.º do CC e a compra de um computador de 

modelo idêntico ao que está exposto na montra, com as características daquele (conducente 

a uma obrigação genérica) já estivesse sujeita ao prazo ordinário da prescrição, de 20 anos, 

referido no art. 309.º do CC. 

XV - Assim, o art. 918.º do CC não deve ser interpretado no sentido de conduzir a um regime 

diferente, quanto ao prazo de caducidade, consoante se trate de obrigações específicas ou 

de obrigações genéricas. 

XVI - A normação que, por sua natureza, obvie de forma intolerável, arbitrária ou demasiado 

opressiva aos mínimos de certeza e segurança no direito das pessoas e nas expectativas que 

a elas são juridicamente criadas, terá de ser entendida como não consentida pela 

Constituição, por violar o princípio da confiança, certeza e segurança do comércio jurídico, 

enquanto subprincípio do Princípio do Estado de Direito Democrático ínsito no art. 2.º da 

Constituição. 
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 Revista n.º 3655/06.9TVLSB.L2.S1 - 2.ª Secção  

 Fernando Baptista (Relator) 
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 Abrantes Geraldes 

 Vieira e Cunha 

 

 Registo predial 

 Presunção de propriedade 

 Usucapião 

 Uniformização de jurisprudência 

 Acessão 

 Posse 

 

I - O registo predial é meramente enunciativo, na medida em que se limita a dar conhecimento 

da existência do facto registado, não acrescentando nada de novo no plano da relevância 

substantiva desse facto. Não pode, assim, assegurar a existência efectiva do direito da 

pessoa a favor de quem esteja registado um prédio, mas só que, a ter ele existido, ainda se 

conserva.  

II - Aproveitando-se o autor da presunção fundada no registo, sujeita-se a que o réu ilida essa 

mesma presunção, ou beneficie de presunção prevalente, nomeadamente através da 

invocação da presunção derivada da posse, nos termos do art. 1268.º, n.º 1, do CC. 

III - Esta presunção de posse (a que alude o art. 1268.º, n.º 1, do CC) não se refere às situações 

em que se verifica a usucapião, pois a usucapião é, por si só, uma forma originária de 

aquisição da propriedade, estando já expressamente excepcionada na al. a) do n.º 2 do art. 

5.º do CRgP. 

IV - Assim, na aquisição por usucapião, havendo registo ainda que anterior ao início desta 

posse, ele cede perante esta aquisição. Por isso, e conforme decorre do AUJ n.º 3/99, de 18-

05-1999, “a posse a que se reporta o presente artigo só pode ser a que, revestindo-se dos 

requisitos inerentes ao seu conceito (…), ainda lhe falta capacidade aquisitiva por carência 

do decurso do tempo necessário.” 

V - Havendo corpus, em princípio há posse, salvo quando o possuidor revele uma vontade 

segundo a qual ele age sem animus possidendi. É este elemento negativo que desvaloriza 

ou descaracteriza o corpus, valendo, a este respeito, tanto uma manifestação expressa como 

tácita da vontade, desde que, quanto a esta segunda modalidade, o comportamento do 

possuidor a permita deduzir, com toda a probabilidade (n.º 1 do art. 217.º do CC). 

VI - Na acessão, uma das coisas não pertence a quem a uniu a outra ou a quem a transformou; o 

autor da acessão – ao contrário da posse conducente à usucapião – não procede na 

convicção de ser dono ou legítimo possuidor das coisas unidas. 
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 Revista n.º 363/13.8T2STC.E2.S1 - 2.ª Secção  

 Fernando Baptista (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

 Vieira e Cunha 

 

 Matéria de facto 

 Contradição insanável 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 
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Ocorrendo contradições na decisão da matéria de facto que inviabilizam a decisão jurídica da 

acção, nos termos do art. 683.º, n.º 3, do CPC, devem os autos baixar ao tribunal recorrido 

para sanação de tais contradições. 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 7365/13.2TBVNG.P1.S1 - 2.ª Secção  

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Processo tutelar 

 Regulação das responsabilidades parentais 

 Decisão provisória 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Oposição de julgados 

 

I - No âmbito do art. 28.º do RGPTC, decisões provisórias e decisões cautelares são 

equiparáveis, sendo-lhes aplicável a regra da irrecorribilidade para o STJ do art. 370.º, n.º 

2, do CPC, na qual apenas se excepcionam os casos em que o recurso é sempre admissível. 

II - A questão da legalidade e constitucionalidade de uma decisão de regulação das 

responsabilidades parentais que condiciona ou limita a deslocação da criança, e do 

progenitor com o qual aquela reside, para o estrangeiro equaciona-se em termos diferentes 

se estiver em causa uma decisão provisória ou antes uma decisão definitiva, não sendo, por 

isso, possível considerar-se que a decisão proferida no acórdão-fundamento se encontra em 

contradição com a decisão proferida no acórdão recorrido. Deste modo, não se verificam os 

pressupostos de admissibilidade do art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC (conjugado com os arts. 

370.º, n.º 2, in fine, e 671.º, n.º 2, al. a), do CPC). 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 4145/20.2T8PRT-B.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Sentença 

 Interpretação de sentença 

 Execução para entrega de coisa certa 

 Incumprimento 

 Direito à indemnização 

 

I - A espécie de ação executiva deve ser aferida em função da natureza da obrigação tal como 

consta do título executivo. 

II - Sendo título executivo uma sentença, transitada em julgado, que condenou os executados a 

entregar aos exequentes as duas parcelas de terreno por eles ocupadas, “no estado 

imediatamente anterior aos atos de ocupação”, a pretensão ou providência executiva a 

deduzir, com vista à realização coativa desta obrigação, não é a execução para prestação de 

facto, mas, antes, a execução para entrega de coisa certa, pois, neste caso, a obrigação de 
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prévia reposição do estado antecedente aos atos de ocupação, não reveste autonomia em 

relação à prestação de entrega da coisa e, por isso, não faz transmutar, por si só, a prestação 

de dare em prestação de facere. 

III - Se, com a entrega da coisa por via coerciva, a prestação for satisfeita com atraso ou com a 

coisa em estado diferente do devido, assistirá então ao credor o direito a ser indemnizado, 

cumulativamente, pelo prejuízo sofrido mediante aplicação subsidiária, com as necessárias 

aplicações, do disposto no art. 867.º do CPC. 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 931/14.0T8LOU.P2-A.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Interpretação de sentença 

 Fundamentação de direito 

 Causa de pedir 

 Pedido 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Condenação em objeto diverso do pedido 

 

I - A falta de indicação, na sentença, dos fundamentos jurídicos em que o julgador se alicerçou 

para proferir a decisão, não exonera o tribunal ad quem do dever de interpretar a sentença 

recorrida para que daí retirar o sentido que se lhe quis emprestar e, dessa forma, garantir-

lhe eficácia. 

II - Sendo a sentença um ato jurídico formal, regulamentado pela lei de processo e implicando 

uma objetivação da composição dos interesses nela contida, a sua interpretação deve ser 

feita de acordo com os critérios estabelecidos nos arts. 236.º, n.º l, e 238.º, n.º l, ambos do 

CC, ou seja, tem de ser interpretada com o sentido que um declaratário normal, colocado na 

situação do real declaratário, possa deduzir do conteúdo nela expresso, não podendo valer 

com um sentido que não tenha no documento que a corporiza um mínimo de 

correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso. 

III - Para alcançarmos o verdadeiro sentido de uma sentença, a sua interpretação não pode 

assentar exclusivamente no teor literal da respetiva parte decisória, impondo-se também 

considerar e analisar todos os antecedentes lógicos, que a suportam e a pressupõem, dada a 

sua íntima interdependência bem como outras circunstâncias, mesmo posteriores à 

respetiva elaboração. 

IV - O pedido, a causa de pedir e os fundamentos de facto e de direito da sentença são 

importantes meios auxiliares da sua interpretação, na medida em que permitem retirar uma 

conclusão sobre o sentido que se lhe quis emprestar. 

V - Na interpretação da sentença deve ainda atentar-se na regra de que «o ato jurídico se 

presume regular» e partir-se do princípio de que a mesma visou um resultado razoável e 

não impossível ou que conduziria ao esvaziamento de um direito. 

VI - A circunstância de o tribunal da Relação ter explicitado o sentido a dar ao segmento 

decisório da sentença de 1.ª instância não faz enfermar o acórdão recorrido das nulidades 

previstas nas als. d) e e) do n.º l do art. 615.º do CPC, por excesso de pronúncia e/ou 

condenação em objeto diverso do pedido, nem constitui decisão surpresa, atentatória do 
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princípio do contraditório, consagrado no art. 3.º, n.º 3, do mesmo código e no art. 20.º, n.os 

1 e 4, da CRP, pois estamos perante uma mera atividade interpretativa da sentença. 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 726/15.4T8PTM.E1.S1 - 2.ª Secção  

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Contra-alegações 

 Prova testemunhal 

 Livre apreciação da prova 

 Recurso de revista 

 Interesse em agir 

 

I - Para efeitos de recurso, o interesse em agir consiste na necessidade que a parte tenha de usar 

este meio para reagir contra uma decisão que comporte uma desvantagem para os 

interesses que defende, ou que frustre uma sua expetativa ou interesse legítimos. 

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

art. 640.º, do CPC, incluindo os previstos na al. b) do n.º 2 deste mesmo artigo e atinentes 

ao ónus a cargo do recorrido que pretenda contra-alegar e infirmar as conclusões do 

recorrente, devem ser equacionados à luz das razões que lhes estão subjacentes, mormente 

em função da economia do julgamento em sede de recurso de apelação e da natureza e 

estrutura da própria decisão de facto. 

III - Não estando o tribunal da Relação, em sede de formação da sua própria convicção acerca 

da matéria de facto impugnada, vinculado às provas convocados pelas partes, não está o 

mesmo, neste âmbito, obrigado a valorar o depoimento de uma testemunha indicada pelo 

recorrido, nas suas contra-alegações e ao abrigo do disposto no art. 640.º, n.º 2, al. b), do 

CPC. 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 4899/16.0T8PRT.P1.S1 - 2.ª Secção  

 Rosa Tching (Relatora)  

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Autoridade do caso julgado 

 Admissibilidade de recurso 

 

A decisão do acórdão da Relação que afirmou a autoridade de caso julgado não se enquadra na 

previsão do art. 629.º, n.º 2, parte final, do CPC, estando, antes, sujeita às regras gerais 

sobre a recorribilidade, designadamente à regra da dupla conforme estabelecida no n.º 3 do 

art. 671.º do mesmo código. 
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 01-07-2021 

 Revista n.º 288/19.3T8PVZ.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora)  

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Acórdão 

 Aclaração 

 Indeferimento 

 

 01-07-2021 

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

 Tomé Gomes (Relator) 

 Maria da Graça Trigo 

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

 

 Revista excecional 

 Dupla conforme 

 Valor da causa 

 Admissibilidade de recurso 

 

A revista excepcional (art. 672.º CPC) só é admissível desde que a revista, em termos gerais, 

também o seja. 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 1406/18.4T8GDM.P2-A.S1 - 2.ª Secção  

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Tomé Gomes  

 Abrantes Geraldes 

 

 Nulidade de acórdão 

 Ambiguidade 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 

 01-07-2021 

 Revista n.º 3065/19.8T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção  

 Vieira e Cunha (Relator)  

 Tomé Gomes  

 Abrantes Geraldes 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Mandatário judicial 

 Perda de chance 

 Contrato de mandato 

 Mandato forense 

 Direito à indemnização 

 Dano 
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 Nexo de causalidade 

 Juízo de probabilidade 

 Princípio da justiça 

 Ónus da prova 

 Oposição de julgados 

 Admissibilidade de recurso 

 

O dano da perda de chance processual, fundamento da obrigação de indemnizar, tem de ser 

consistente e sério, cabendo ao lesado o ónus da prova de tal consistência e seriedade. 

 

 05-07-2021 

 Recurso para Uniformização de Jurisprudência n.º 34545/15.3T8LSB.L1.S2-A 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Fernando Baptista 

 Vieira e Cunha 

 Luís Espírito Santo 

 Jorge Arcanjo 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Abrantes Geraldes 

 Pinto de Almeida 

 José Rainho 

 Maria da Graça Trigo 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Rosa Tching 

 Maria do Rosário Morgado 

 Fátima Gomes 

 Maria Olinda Garcia 

 Oliveira Abreu 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 Ilídio Sacarrão Martins 

 Nuno Pinto Oliveira (declaração de voto) 

 António Magalhães 

 Ricardo Costa 

 Jorge Dias 

 Rijo Ferreira 

 João Cura Mariano 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 

 Ana Paula Boularot (vencida quanto à admissibilidade) 

 Maria Clara Sottomayor (vencida quanto à admissibilidade) 

 Graça Amaral (vencida quanto à admissibilidade) 

 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Contrato de arrendamento 

 Venda judicial 

 Insolvência 

 Caducidade 

 Hipoteca 
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 Penhora 

 Transmissão da posição do locador 

 Arrendatário 

 Bem imóvel 

 Interpretação da lei 

 Direito ao arrendamento 

 Direito real 

 Direito pessoal de gozo 

 Norma excecional 

 

A venda, em sede de processo de insolvência, de imóvel hipotecado, com arrendamento 

celebrado subsequentemente à hipoteca, não faz caducar os direitos do locatário de 

harmonia com o preceituado no art. 109.º, n.º 3, do CIRE, conjugado com o art. 1057.º do 

CC, sendo inaplicável o disposto no n.º 2 do art. 824.º do CPC. 

 

 05-07-2021 

 Recurso para Uniformização de Jurisprudência n.º 1268/16.6T8FAR.E1.S2-A 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 

 Maria Clara Sottomayor 

 José Raínho 

 Alexandre Reis 

 Pedro Lima Gonçalves 

 Graça Amaral 

 Maria Olinda Garcia (declaração de voto) 

 Acácio das Neves 

 Fernando Samões 

 António Magalhães 

 Raimundo Queirós 

 Ricardo Costa 

 Jorge Dias 

 Rijo Ferreira 

 Tomé Gomes (vencido) 

 Maria da Graça Trigo (vencida) 

 Olindo Geraldes (vencido) 

 Rosa Tching (vencida) 

 Maria do Rosário Morgado (vencida) 

 Fátima Gomes (vencida) 

 Oliveira Abreu (vencido) 

 Bernardo Domingos (vencido) 

 Maria João Vaz Tomé (vencida) 

 Ilídio Sacarrão Martins(vencido) 

 Nuno Pinto Oliveira (vencido) 

 Ferreira Lopes (vencido) 

 Abrantes Geraldes (vencido) 

 Maria dos Prazeres Beleza (vencida) 

 Henrique Araújo 

 

 Contrato de mútuo 

 Prestações periódicas 
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 Amortização 

 Prazo de prescrição 

 Prescrição de créditos 

 Pagamento em prestações 

 Vencimento da dívida 

 Vencimento antecipado 

 Obrigação de restituição 

 

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

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

obrigação de restituição se fracciona é uma quota de amortização. 

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

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

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

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

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

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

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 6261/19.4T8ALM-A.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Fátima Gomes (Relatora) 

 Fernando Samões 

 Maria João Vaz Tomé 

 

 Execução de sentença 

 Partilha da herança 

 Sentença homologatória 

 Embargos de executado 

 Fundamentos 

 Prestação de contas 

 Aprovação de contas 

 Sentença 

 Cabeça de casal 

 Abuso do direito 

 Questão nova 

 Enriquecimento sem causa 

 Princípio dispositivo 

 

I - O fundamento previsto na al. g) do art. 729.º do CPC como fundamento de oposição à 

execução de sentença abrange as causas de extinção e modificação das obrigações e 

pressupõe que os respectivos factos se verifiquem depois do encerramento da discussão na 

acção declarativa e que sejam provados por documento, com excepção, quanto à exigência 

documental, da prescrição. 

II - A sentença proferida na acção de prestação de contas que aprova as contas apresentadas pela 

cabeça de casal, alegadamente da sua administração, na qual é apurada a existência de um 

determinado saldo de dinheiro pertencente à herança do inventariado, não configura o 

referido fundamento de oposição à execução instaurada contra a mesma cabeça de casal 

pelos sucessores do autor da herança, para cobrança das quantias em dinheiro que lhes 
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foram adjudicadas na partilha efectuada no processo de inventário, homologada por 

sentença, transitada em julgado, que constitui o título executivo. 

III - Não configura abuso de direito em qualquer das modalidades, previsto no art. 334.º do CC, a 

conduta dos exequentes que agiram em conformidade com tal interpretação. 

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

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

do dispositivo, e não foi objecto de apreciação na decisão recorrida. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 750/18.5T8VNF-B.G1.S1 - 1.ª Secção  

 Fernando Samões (Relator) 

 Maria João Vaz Tomé 

 António Magalhães 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Rejeição de recurso 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Violação de lei 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A admissibilidade do recurso de revista, no caso de o acórdão da Relação ter confirmado, por 

unanimidade, a decisão da 1.ª instância, está dependente do facto de ter sido empregue 

fundamentação substancialmente (essencialmente) diferente. 

II - É irrelevante a invocação da violação da lei substantiva e processual e do disposto no art. 

674.º, n.º 1, do CPC, onde estão indicados os fundamentos da revista, visto que, para 

poderem ser apreciados, era necessário que a revista fosse admissível e, como vimos, não é, 

face à existência de dupla conforme. 

III - E a invocação da nulidade do acórdão também é irrelevante, para este efeito, visto que ela 

não prejudica a existência de dupla conformidade (cfr. neste sentido, Conselheiro Abrantes 

Geraldes, in Recursos no Novo Código de Processo Civil, 5.ª ed., pág. 369). 

IV - Entendendo a recorrente que havia contestado a indivisibilidade, deveria ter impugnado a 

fixação da matéria de facto por erro de julgamento dessa matéria e não alegar a verificação 

de nulidade por omissão de pronúncia. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 583/16.3T8FND.C1.S2 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Maria Clara Sottomayor 

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

 

 Perda de chance 

 Responsabilidade contratual 

 Contrato de mandato 
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 Advogado 

 Juízo de probabilidade 

 Nexo de causalidade 

 Danos patrimoniais 

 Incumprimento 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 

I - O dano da perda de chance processual traduz-se numa certa probabilidade de ganhar a ação, 

afirmação que é independente da dificuldade de quantificação dessa probabilidade e é 

independente de se qualificar a perda de chance como dano emergente ou lucro cessante. 

II - Para haver indemnização, a probabilidade de ganho de causa há-de ser razoavelmente 

elevada, uma “possibilidade real” de sucesso que se malogrou, competindo ao lesado a 

alegação e prova dessa probabilidade de êxito. 

III - E tem de verificar-se um nexo de causalidade entre a aludida perda de chance e os prejuízos 

patrimoniais demonstrados em concreto. 

IV - Não é toda a perda de chance que pode ser reconhecida como um dano indemnizável, mas, 

apenas, a perda de chance que se manifeste consistente e séria e com um grau razoável de 

concretização. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 3573/16.2T8AVR.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Jorge Dias (Relator) 

 Jorge Arcanjo 

 Maria Clara Sottomayor 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Simulação de contrato 

 Nulidade 

 Efeitos 

 Terceiro adquirente 

 Princípio do contraditório 

 Nulidade de sentença 

 Caso julgado 

 Hipoteca 

 Cancelamento de inscrição 

 Registo predial 

 Litisconsórcio necessário 

 

I - A doutrina e a jurisprudência, cumprindo a letra e o espírito da lei (art. 3.º do CPC), têm 

entendido que o princípio do contraditório é um princípio geral, com uma natureza 

estruturante, e deve ser observado em todas as fases do processo, não só na fase dos 

articulados, mas também na apresentação e produção dos meios de prova, e no debate das 

questões de facto e de direito. 

II - É nula, por força da conjugação do art. 3.º com o art. 615.º, n.º 1, al. d), 2.ª parte, ambos do 

CPC, a sentença que, após a absolvição da instância de um dos réus, por despacho saneador 

transitado em julgado, decide questões de que não podia tomar conhecimento, como o 

cancelamento do registo de hipotecas constituídas a favor do réu. 

III - Numa ação em que se pede que seja declarado nulo, por simulação, um determinado 

negócio e que seja ordenado o cancelamento do registo de hipotecas constituídas pelo 
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adquirente simulador sobre esse imóvel, verifica-se uma situação de litisconsórcio 

necessário natural entre os contraentes do negócio simulado e os terceiros subadquirentes. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 1193/07.1TBBNV.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Herança jacente 

 Legitimidade passiva 

 Herdeiro 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Poderes do juiz 

 Dever de gestão processual 

 Dever de cooperação 

 Sanação 

 Pressupostos processuais 

 

I - A falta dum pressuposto processual deixou de conduzir automaticamente à absolvição da 

instância, que só tem lugar quando a sanação for impossível ou quando, dependendo ela da 

vontade da parte, esta se mantiver inativa perante o convite ao aperfeiçoamento. 

II - A lei consagra, assim, um dever do juiz de providenciar pela sanação da falta de pressuposto 

processual que seja sanável. 

III - Este dever não se reporta apenas aos casos previstos em disposições legais específicas, mas 

abrange todos os pressupostos cuja falta possa, por natureza, ser sanada, a fim de que sejam 

removidos todos os impedimentos da decisão de mérito. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 3250/19.2T8VCT-B.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria Clara Sottomayor (Relatora) 

 Alexandre Reis 

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

 

 Procuração 

 Contrato de mandato 

 Advogado 

 Poderes de representação 

 Abuso de poderes de representação 

 Ineficácia do negócio 

 Escritura pública 

 Partilha de herança 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Livre apreciação da prova 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 
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 Prova testemunhal 

 Depoimento de parte 

 Perícia 

 Documento particular 

 

I - Os depoimentos de parte e de testemunhas, os relatórios periciais e os documentos particulares estão 

sujeitos ao princípio da livre apreciação do julgador.  

II - De acordo com o disposto no art. 682.º, n.º 2, do CPC, no recurso de revista, não é consentido 

ao STJ alterar a decisão proferida pelo tribunal recorrido, salvo o caso excecional previsto no 

n.º 3 do art. 674.º, do mesmo corpo de normas. 

III - Do art. 662.º, n.os 1 e 2, als. a) e b), do CPC, decorre que 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 mostrem acessíveis. 

IV - O poder de representação encontra-se quase sempre coligado com uma relação subjacente, 

designadamente com o mandato. 

V - Na ausência de poder de representação, a atuação do (putativo) representante não se afigura 

suscetível de afetar a esfera jurídica de outra pessoa (art. 268.º, n.º 1, do CC). 

VI - A atuação do representante, ainda formalmente dentro da sua legitimação mas merecendo um 

juízo negativo quanto ao seu licere por se colocar fora dos termos da relação subjacente, 

continua a vincular o representado. 

VII - Em ordem à tutela do terceiro, apenas o abuso de representação dele conhecido ou que ele 

devia conhecer (no momento da celebração do negócio) acarreta a ineficácia do negócio 

representativo. 

VIII - O mandato, na sua configuração clássica, é sempre no interesse do mandante, mantendo-se 

este interesse ainda que se verifique também a existência de interesse de terceiro ou do 

mandatário. 

IX - Enquanto o contrato de mandato regula as relações internas entre mandante e mandatário, a 

procuração releva na relação externa entre mandatário-representante e terceiro. 

X - A tutela do interesse creditório do mandante perante o incumprimento do mandatário é 

assegurada pelos mecanismos previstos no direito das obrigações e dos contratos em geral, 

assim como por aqueles estabelecidos na disciplina especial do contrato de mandato. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 20954/15.1T8LSB.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Investigação de paternidade 

 Paternidade biológica 

 Perfilhação 

 Prazo de caducidade 

 Ónus da prova 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Factos complementares 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Presunções judiciais 
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 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Livre apreciação da prova 

 

I - Fora do matrimónio, a paternidade estabelece-se por reconhecimento que, por seu turno, se 

efetua por perfilhação ou decisão judicial em ação de investigação (arts. 1796.º, n.º 2, e 

1847.º, do CC). 

II - A causa de pedir é o vínculo biológico de progenitura que, pretensamente, liga o réu às 

filhas. 

III - De acordo com as alterações introduzidas pela Lei n.º 14/2009, de 01-04, a ação de 

investigação da paternidade apenas pode ser proposta durante a menoridade do investigante 

ou nos dez primeiros anos subsequentes à sua maioridade ou emancipação (art. 1817.º, n.º 

1, ex vi do art. 1873.º do CC). 

IV - Sobre o prazo regra, o investigante dispõe ainda, contudo, para intentar a ação, de mais três 

anos ulteriores à ocorrência de algum dos factos referidos no art. 1871.º, n.º 3, als. a), b) e 

c), do CC. O art. 1817.º, n.º 3, al. b), do CC, prevê a hipótese de o investigante haver tido 

conhecimento de factos suscetíveis de fundamentar a ação após ter expirado o prazo de dez 

anos. A existência do tratamento como filho permite a propositura da ação de investigação 

da paternidade três anos após a sua cessação. 

V - O tratamento como filho não se confunde com a posse de estado. 

VI - Segundo o AUJ de 17-09-2020, compete pois ao réu a prova da cessação voluntária do 

tratamento como filho nos três anos anteriores à propositura da ação (art. 1817.º, n.º 4, do 

CC). 

VII - Se os factos alegados pelas partes ficarem aquém do conjunto de factos principais, aqueles 

factos que faltem para completar esse leque podem resultar da instrução da causa e 

integrarão a matéria de facto do processo, nos termos do art. 5.º, n.º 2, al. b), do CPC. 

VIII - Entre os poderes do tribunal da Relação, na reapreciação e valoração dos meios de prova 

sujeitos à livre apreciação e na formação da sua convicção com autonomia do juízo feito 

pelo Tribunal de 1.ª instância, encontra-se aquele de recorrer a presunções judiciais (arts. 

349.º e 351.º, do CC). 

IX - O STJ apenas pode censurar o recurso a presunções judiciais pelo tribunal da Relação no 

caso de ofensa de norma legal, se partir de factos não provados ou de evidente ilogicidade. 

X - As als. b) e c) do n.º 3 do art. 1817.º do CC contêm facti-species de muito difícil distinção, 

não se compreendendo igualmente a referência a casos de “inexistência de 

maternidade/paternidade determinada”, pois que, supostamente, em todas as situações 

previstas na norma se tende a estabelecer a maternidade/paternidade juridicamente ainda 

inexistente. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 1487/17.8T8BGC.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Maria João Vaz Tomé (Relatora) 

 António Magalhães 

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

 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Juiz presidente 

 Conhecimento oficioso 

 Reforma de acórdão 
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 Convolação 

 Custas 

 Reclamação para a conferência 

 

I - A nulidade invocada – excesso de pronúncia – apenas ocorre quando se conheça de questões 

de que não podia tomar conhecimento. 

II - Quando por despacho se vem a convolar um requerimento de reclamação para o senhor juiz 

Conselheiro Presidente do STJ em reclamação para a conferência, no âmbito da 

intervenção oficiosa do juiz, a decisão não é tributável. 

 

 06-07-2021 

 Incidente n.º 15129/15.2T8PRT.P1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

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

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Decisão interlocutória 

 Revista excecional 

 Rejeição de recurso 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Reclamação para a conferência 

 

A Recorrente veio interpor recurso do acórdão da Relação que apreciou uma decisão 

interlocutória que recaiu unicamente sobre a relação processual, sem invocar qualquer uma 

das situações previstas no n.º 2 do art. 671.º do CPC, pelo que o recurso de revista não é 

admissível. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 12/17.5T8MNC-L.G1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Fernando Samões 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Caso julgado 

 Ofensa do caso julgado 

 Autoridade de caso julgado 

 Causa de pedir 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Objeto do recurso 

 

I - A admissão do recurso ao abrigo da al. a) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, com fundamento na 

ofensa de caso julgado, tem como consequência que o seu objeto fique circunscrito à 

apreciação da questão que está na base da sua admissão, não podendo alargar-se a outras 

questões, sem prejuízo de vir a ser admitida a revista excecional. 
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II - Na presente ação judicial, a concreta situação fáctico-jurídica apresentada pela autora e 

conhecida pelo tribunal recorrido não é idêntica à que foi objeto de conhecimento na 

sentença proferida na ação que correu termos sob o n.º 3468/09.6TBSXL, desde logo pela 

distinta localização temporal dos factos integrantes de uma e de outra das causas de pedir e 

de julgar, pelo que não há que falar em qualquer ofensa do caso julgado formado por 

aquela sentença, não ocorrendo igualmente violação da autoridade do caso julgado. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 6537/18.8T8ALM.L1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Fernando Samões 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Direito de preferência 

 Notificação para preferência 

 Prazo de caducidade 

 Caducidade da ação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Livre apreciação da prova 

 Prova testemunhal 

 

I - Existindo um direito de preferência legal, o obrigado à preferência que pretenda alienar 

onerosamente a coisa tem o dever de comunicar ao titular do direito de preferência o 

projeto de venda e as cláusulas do respetivo contrato. 

II - Se o obrigado à preferência não respeitar essa obrigação (n.º 1 do art. 416.º do CC), prevê o 

n.º 1 do art. 1410.º do CC que o preferente preterido possa exercer o seu direito no prazo de 

seis meses a contar da data em que teve conhecimento dos elementos essenciais do 

negócio, desde que deposite o preço devido nos quinze dias seguintes à propositura da 

ação. 

III - O decurso do prazo de seis meses sem que o direito seja exercido importa a caducidade do 

direito de ação. 

IV - O autor teve conhecimento dos elementos essenciais do negócio em 06-10-2018 e intentou a 

ação depois de decorrido o prazo de seis meses (em 17-04-2019), pelo que o seu direito já 

se encontrava extinto por caducidade quando intentou a ação. 

 

 06-07-2021 

 Revista n.º 111/19.9T8MRA.E1.S1 - 1.ª Secção 

 Pedro Lima Gonçalves (Relator) 

 Fátima Gomes 

 Fernando Samões 
 (Acórdão redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Insolvência 

 Agência de leilões 

 Comissão 

 Venda judicial 

 Admissibilidade de recurso 
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 Recurso de revista 

 Decisão interlocutória 

 Sucumbência 

 Rejeição de recurso 

 

I - Sendo o objecto da impugnação recursória saber se na venda em insolvência efectuada 

através de estabelecimento de leilões, é devida ou não comissão a estes, no caso, a quantia 

de 5% + IVA sobre o preço, que aqui se cifraria em € 7 072,50, tendo sido entendido em 

segundo grau, não ser tal quantia exigível ao remidor, a problemática não é substantiva, 

mas antes processual e, restrita ao apuramento da responsabilização da comissão, caso haja 

remissão em confronto com a actuação de um estabelecimento de leilões encarregue de 

uma venda. 

II - Tratando-se de uma decisão que recaiu sobre uma intercorrência processual, a mesma só é 

susceptível de revista nas hipóteses aludidas nas als. a) e b) do art. 671.º, n.º 2, do CPC. 

III - Aquele normativo, nos seus dois segmentos, prevê apenas e tão só as hipóteses em que 

pode haver impugnação recursória de revista, em sede de decisões interlocutórias, estando 

nestas circunstâncias os casos em o recurso é sempre admissível, remetendo-nos a al. a) 

para os casos especificados no art. 629.º, n.º 2, do mesmo diploma, e a al. b) para os casos 

em que o acórdão cuja impugnação se pretende está em oposição com um outro acórdão do 

STJ, sendo que in casu se invoca uma contradição com um acórdão da Relação. 

IV - De qualquer forma, o recurso nunca poderia ser conhecido, porque o valor da sucumbência 

do recorrente é manifestamente inferior ao valor regra para efeitos de recurso, como deflui 

do disposto nos arts. 629.º, n.º 1, do CPC e 44.º, n.º 1, da LOSJ. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 3448/10.9TBVCD-E.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 

 Pinto de Almeida 

 José Raínho 

 

 Interpretação da declaração negocial 

 Vontade real dos declarantes 

 Matéria de facto 

 Saneador-sentença 

 Facto controvertido 

 Admissibilidade de prova testemunhal 

 Interpretação de documento 

 Audiência de julgamento 

 Execução específica 

 Contrato-promessa 

 Cessão de quota 

 Determinação do preço 

 Avaliação 

 Bem imóvel 

 

I - Dizendo-se numa cláusula dum contrato-promessa de cessão de quotas que o promitente 

cessionário pagará, a título de preço, 10% do valor que resultar da avaliação efetuada ao 

património da sociedade (composto por 3 imóveis) e invocando tal promitente cessionário, 
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nos autos (de execução específica do contrato-promessa, intentado pelo promitente 

cedente), que se quis dizer em tal cláusula que os imóveis devem ser avaliados pelo seu 

valor líquido para a sociedade (não podendo ser considerados pelo seu valor bruto, como o 

promitente cedente pretende), divergem as partes na interpretação da declaração negocial 

(da cláusula) que estabelece o preço. 

II - Divergência que, sendo sobre a interpretação da vontade real (art. 236.º, n.º 2, do CC), 

constitui matéria de facto e impõe a produção de prova (para determinar/indagar a real 

intenção/vontade dos contraentes), não podendo assim ser proferido, findos os articulados, 

saneador-sentença e devendo o processo seguir para julgamento (tendo em vista a 

apreciação factual de tudo o que foi alegado com respeito à interpretação da referida 

intenção/vontade real). 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 1391/18.2T8CSC.L1.S1 - 6.ª Secção 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luis Espírito Santo 

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

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Requisitos 

 Ónus de alegação 

 Reapreciação da prova 

 Meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Gravação da prova 

 Prova documental 

 Conclusões da motivação 

 Recurso de apelação 

 Rejeição de recurso 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Revista excecional 

 

I - A fim de evitar, na apreciação do cumprimento dos ónus do art. 640.º do CPC, os efeitos 

dum excessivo formalismo, tem o STJ procurado estabelecer uma separação entre os 

requisitos formais de admissão da impugnação da decisão de facto e os requisitos ligados 

ao mérito ou demérito da pretensão, afirmando que “a insuficiência ou mediocridade da 

fundamentação probatória do recorrente não releva como requisito formal do ónus de 

impugnação, mas, quando muito, como parâmetro de reapreciação da decisão de facto, na 

valoração das provas, exigindo maior ou menor grau de fundamentação, por parte do 

tribunal de recurso, consoante a densidade e consistência daquela fundamentação”. 

II - Em todo o caso, há sempre um “mínimo” a cumprir, sem o qual ainda estaremos no âmbito 

do requisito formal do ónus de impugnação. 

III - Tal “mínimo” não é atingido/concretizado quando o apelante se limita a dizer que os pontos 

de facto identificados devem ser modificados porque duas testemunhas disseram coisa 

diversa da que foi dada como provada, mas não indica exatamente o que disseram (ou 
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sequer o momento dos seus depoimentos em que o disseram, antes se limitando a dizer que 

os depoimentos estão gravados do “Lado A da fita da Cassete”). 

IV - A forma não deve prevalecer sobre o conteúdo, razão pela qual pequenas imprecisões sobre 

a identificação das passagens da gravação não serão fundamento para o tribunal da Relação 

rejeitar a reapreciação da decisão de facto, porém, para alterar um facto, de provado para 

não provado (ou vice versa), não basta dizer que “não foi produzida prova” (ou o 

contrário). 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 682/19.0T8GMR.G1.S1 - 6.ª Secção 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luis Espírito Santo 

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

 

 Negócio consigo mesmo 

 Simulação 

 Interposição fictícia de pessoas 

 Contrato de compra e venda 

 Modificabilidade da decisão de facto 

 Matéria de facto 

 Contradição 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Anulação de acórdão 

 

I - Um duplo negócio entre irmãos – em que, no primeiro negócio, um deles representa um 

terceiro e em que, no segundo negócio, o bem é retransmitido ao que no primeiro negócio 

representava o terceiro – ainda que aparentemente celebrado com o intuito de contornar 

uma proibição legal (o disposto no art. 261.º, n.º 1, do CC), não é, sem mais, um negócio 

consigo mesmo. 

II - O que pode acontecer – e então haverá negócio consigo mesmo – é estar-se perante uma 

simulação relativa, na modalidade de interposição fictícia de pessoa, em que se simula um 

sujeito do negócio que real e efetivamente se quis celebrar, ou seja, para contornar o 

disposto no art. 261.º, n.º 1, do CC, interpôs-se ficticiamente o irmão (no caso, a 2.ª ré) que, 

num primeiro momento, fingiu comprar (negócio simulado), para depois transmitir o bem 

ao 1.º réu (e assim concretizar o negócio dissimulado e efetiva e realmente querido). 

III - Provado, na 1.ª instância, circunstancialismo que preenche os elementos/requisitos factuais 

de tal simulação relativa, não pode a 2.ª instância, em razão de modificações introduzidas à 

decisão de facto, acrescentar como provados factos que signifiquem que não houve 

qualquer simulação negocial (que a 2.ª ré, no primeiro negócio, quis mesmo comprar e que, 

no segundo, quis mesmo vender). 

IV - Fazendo-o, ficamos com factos incompatíveis e contraditórios, o que, por o Supremo não 

se poder “meter” no julgamento da matéria de facto, obriga a que os autos voltem à 

Relação para que esta “repense” a decisão que deu aos factos que estão em contradição e 

produza um novo acórdão com uma decisão de facto em que não ocorram contradições. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 2113/19.6T8LRS.L1.S1 - 6.ª Secção 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

25 

 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luis Espírito Santo 

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

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Admissibilidade de recurso 

 Requisitos 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de acórdãos 

 Identidade de factos 

 Abuso do direito 

 Venire contra factum proprium 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - O recurso para uniformização de jurisprudência, consubstanciando um recurso 

extraordinário, encontra-se sujeito a tramitação específica e obedece a requisitos próprios, 

fundando-se numa contradição existente entre dois acórdãos do STJ, no domínio da mesma 

legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito. 

II - Tratando-se, pois, de um recurso que tem por finalidade dirimir um conflito de 

jurisprudência sobre uma mesma questão de direito, decidida, em função do mesmo quadro 

normativo, contraditoriamente, por dois acórdãos do STJ transitados em julgado, apenas se 

mostra possível invocar um único acórdão-fundamento em função de cada questão de 

direito. 

III - Não se verifica o pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário 

para uniformização de jurisprudência – contradição de acórdãos – quando o recorrente se 

ancora em acórdão fundamento onde a decisão quanto à existência de abuso do direito do 

autor se mostra justificada num núcleo factual essencial diverso do que foi apreciado no 

acórdão recorrido. 

 

 07-07-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 3025/13.2TJCBR.C1.S1-A - 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Casa de morada de família 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Critérios de conveniência e oportunidade 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

I - Nos processos de jurisdição voluntária a admissibilidade do recurso de revista está 

condicionada ao pressuposto de a decisão impugnada assentar em critérios de legalidade 

estrita. 
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II - Em acção destinada à atribuição da casa de morada de família, apensa ao processo onde foi 

proferida sentença que decretou o divórcio e homologou o acordo celebrado quanto ao 

destino da casa de morada de família até à partilha de bens (atribuindo-a ao réu), não é 

passível de revista, por imposição dos arts. 988.º, n.º 2, e 674.º, n.º 3, ambos do CPC, o 

acórdão da Relação que, após alterar a matéria de facto com base em depoimento de 

testemunha, decidiu atribuir à autora a casa de morada de família, por considerar a solução 

mais ajustada em face da apreciação da realidade fáctica apurada. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 51/14.8T8VPA-G.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Omissão 

 Incêndio 

 Proprietário 

 Violação de regras de segurança 

 Obras de conservação ordinária 

 Ilicitude 

 Culpa 

 Danos patrimoniais 

 Equidade 

 Cálculo da indemnização 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Liquidação ulterior dos danos 

 Requisitos 

 Seguradora 

 Interpretação da declaração negocial 

 Seguro facultativo 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Erro na apreciação das provas 

 Recurso de revista 

 Livre apreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Violação de lei 

 Matéria de direito 

 Temas da prova 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 

I - A nulidade de decisão prevista na al. c) do n.º 1 do art. 615.º do CPC, – contradição entre os 

fundamentos – verifica-se na construção lógica da decisão e ocorre quando o julgador 

concluiu num sentido oposto ou diverso do que resultaria face aos fundamentos nela 

indicados enquanto alicerces da própria decisão, vício que não é confundível com a 

ocorrência de erro material, nem com erro de julgamento da matéria de facto ou de 

subsunção jurídica.  
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II - A intervenção do STJ no domínio da apreciação da matéria de facto é muito limitada 

encontrando-se circunscrita às situações previstas no art. 674.º, n.º 3, do CPC; como tal, 

não cabe no âmbito de cognição deste tribunal sindicar o erro da decisão fáctica fixada pela 

instância recorrida quando estejam em causa meios de prova sem valor probatório tabelado. 

III - Por integrar uma questão de direito e, nessa medida, da esfera de competência própria deste 

Supremo Tribunal, cabe-lhe verificar da legalidade do uso dos poderes que a lei confere ao 

tribunal da Relação em sede de decisão fáctica, avaliando se este agiu dentro dos limites 

traçados pela lei para os exercer. 

IV - O tribunal da Relação, em sede de matéria de facto, goza dos mesmos poderes que o 

tribunal de 1.ª instância, incluindo os que decorrem do princípio da livre apreciação 

consagrado legalmente, devendo, em sede de reapreciação da prova impugnada, e através 

dos meios de prova disponíveis, formar uma convicção autónoma e própria. 

V - As respostas à matéria de facto não têm necessariamente de ser afirmativas ou negativas, 

podendo ser restritivas ou explicativas (consubstanciando juízos delimitativos ou até 

mesmo elucidativos da situação nelas descrita) exigindo-se, apenas, que se mantenham no 

enquadramento da matéria de facto indicada na acção por uma das partes. 

VI - São consideradas excessivas as respostas que não se contenham nos temas da prova, 

naturalmente por referência aos factos ínsitos nos articulados, por estarem fora desses 

mesmos temas ou os exorbitarem, o que não ocorre quando estejam em causa meros factos 

acessórios. 

VII - Impende sobre os proprietários de imóvel o dever de manter as condições de segurança 

contra o risco de incêndio dos edifícios destinados à habitação e, nessa medida, proceder à 

limpeza das condutas de evacuação dos fumos das lareiras, já que, sendo a fuligem 

inflamável, a sua acumulação nas paredes das condutas constitui um risco para a segurança 

do edifício por acarretar perigo de incêndio. 

VIII - Não cabe ao Supremo Tribunal a determinação exacta do valor pecuniário a arbitrar nos 

casos em que o cálculo da indemnização tenha assentado em juízos de equidade, 

competindo-lhe apenas controlar os pressupostos normativos do recurso à equidade e os 

limites dentro dos quais se situou tal juízo face à ponderação casuística da individualidade 

do caso concreto. 

IX - A lei prevê dois mecanismos para superar a falta de determinação do valor do dano 

indemnizável: a liquidação posterior (art. 609.º, n.º 2, do CPC) ou o julgamento de acordo 

com a equidade (art. 566.º, n.º 3, do CC). A opção por um ou outro dependerá do juízo que, 

em face das circunstâncias concretas, se possa formular sobre a maior ou menor 

probabilidade da futura determinação do montante em questão. Assim, se for de concluir 

no sentido da improbabilidade de vir a ser feita prova do valor exacto do dano em sede de 

liquidação, deve prevalecer, desde logo, o recurso à equidade. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 323/17.0T8SRT.C1.S1 - 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Reforma de acórdão 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Lapso manifesto 

 Retificação de erros materiais 
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 Reclamação para a conferência 

 

 07-07-2021 

 Incidente n.º 618/17.2T8ETR.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Henrique Araújo 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Fundamentação essencialmente diferente 

 Impugnação da matéria de facto 

 Ónus de alegação 

 Violação de lei 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

 07-07-2021 

 Reclamação n.º 922/15.4T8PTM.E1-B.S1 - 6.ª Secção 

 Henrique Araújo (Relator) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Ofensa do caso julgado 

 Caso julgado formal 

 Extensão do caso julgado 

 Autoridade do caso julgado 

 Ação executiva 

 Venda judicial 

 Transmissão de propriedade 

 Remição 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Objeto do recurso 

 Valor da causa 

 

I - Tendo o recurso sido interposto ao abrigo do fundamento especial previsto no art. 629.º, n.º 2, 

al. a) do CPC, o objeto do recurso só se pode circunscrever à questão de saber se ocorre a 

alegada ofensa do caso julgado. 

II - Deste modo, é inadmissível o recurso na parte que excede a estrita questão da invocada ofensa 

do caso julgado. 

III - A decisão judicial constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga. 

IV - Fora desse estrito enquadramento não se forma qualquer caso julgado que imponha a sua 

autoridade no processo. 
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 07-07-2021 

 Revista n.º 2512/10.9TBSTR.E1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Reforma de acórdão 

 Requisitos 

 Lapso manifesto 

 Indeferimento 

 Erro de julgamento 

 

I - A reforma da decisão (art. 616.º do CPC) visa a superação de lapsos óbvios de decisão. 

II - A reforma não pode ser usada para manifestar discordância do julgado, apenas tendo 

cabimento perante um erro grosseiro, palmar, patente. 

III - Improcede imediata e fatalmente o pedido de reforma da decisão que se traduz simplesmente 

numa contestação ao que foi decidido. 

 

 07-07-2021 

 Incidente n.º 3931/16.2T8MTS.P1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Insolvência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Competência do relator 

 Revista excecional 

 Formação de apreciação preliminar 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - Era ao relator, e não ao acórdão que conheceu da revista, que competia verificar se o recurso 

era pertinente à luz do art. 14.º, n.º 1, do CIRE. 

II - Tendo o relator procedido a tal verificação, não padece de nulidade por omissão de pronúncia 

o acórdão que não se pronuncia sobre tal questão. 

III - Não competindo ao acórdão que decidiu a revista pronunciar-se sobre a (in)admissibilidade 

da revista excecional que foi interposta, mas sim à formação a que se refere o n.º 3 do art. 

672.º do CPC, a qual decidiu admitir a revista excecional, não padece de nulidade por 

omissão de pronúncia o acórdão que conheceu da revista e não se pronunciou sobre tal 

questão. 

 

 07-07-2021 

 Incidente n.º 1377/17.4T8OAZ-D.P1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

30 

 

 Graça Amaral 

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

 

 Insolvência 

 Resolução em benefício da massa insolvente 

 Cessão de quota 

 Contrato de compra e venda 

 Preço 

 Capital social 

 Bem imóvel 

 Dação em cumprimento 

 

I - Mostrando-se que os atos de alienação praticados pela insolvente foram estabelecidos 

mediante um preço, e nada se provando no sentido de que tais atos encobriam uma doação, 

não procede a pretendida resolução “incondicional” em benefício da massa insolvente ao 

abrigo da al. b) do art. 121.º do CIRE. 

II - Nada tendo sido alegado ou provado no sentido de que os preços dos atos de alienação eram 

manifestamente inferiores aos valores reais, não procede a pretendida resolução 

“incondicional” ao abrigo da al. h) do art. 121.º do CIRE. 

III - Procede a resolução “condicional” a favor da massa insolvente da cessão de quota social não 

liberada, por tal cessão constituir, em princípio, um ato prejudicial à massa, posto que não 

se mostra que a adquirente a tenha depois liberado. 

IV - Se se verifica que a alienação dos prédios se destinou a solucionar, mediante a “restituição” 

dos prédios à vendedora, a situação de falta de pagamento do preço da compra que a 

insolvente fizera anteriormente desses mesmos prédios à adquirente, conclui-se que tal 

alienação não redundou num prejuízo efetivo para a massa insolvente, de modo que não 

procede a resolução “condicional” que foi peticionada a esse título. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 3512/17.3T8STR-C.E1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Insolvência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Requisitos 

 Valor da causa 

 Rejeição de recurso 

 

I - O art. 14.º do CIRE não prescinde do pressuposto geral do valor da causa exceder a alçada do 

tribunal recorrido, em conformidade com o art. 629.º, n.º 1, do CPC. 

II - Tendo o recurso o valor de € 30 000,00, a revista no contexto do art. 14.º do CIRE não é 

admissível. 

 

 07-07-2021 
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 Revista n.º 2282/20.2T8VFX.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Ação executiva 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Penhora 

 Caução 

 Objeto do recurso 

 Constitucionalidade 

 Direito ao recurso 

 Princípio do acesso ao direito e aos tribunais 

 Direito de defesa 

 

I - Em matéria de execuções, só é admissível recurso de revista nas situações indicadas no art. 

854.º do CPC. 

II - Estando em causa decisão da Relação que, na sequência de se ter julgado idónea a caução 

oferecida pela executada, ordena o levantamento das penhoras, não é admissível recurso de 

revista (sem prejuízo dos casos em que é sempre admissível recurso para o Supremo). 

III - Sendo para o caso indiferente que a decisão de levantamento das penhoras tenha sido 

proferida no apenso de prestação de caução. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 5435/20.0T8LSB-B.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Raínho (Relator) 

 Graça Amaral 

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

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Oposição de acórdãos 

 Impugnação pauliana 

 Requisitos 

 Direito de regresso 

 Avalista 

 Valor da causa 

 Rejeição de recurso 

 

I - O art. 629.º, n.º 2, al. c), do CPC, visa essencialmente promover a obediência aos acórdãos de 

uniformização de jurisprudência, que não revestem carácter vinculativo. 

II - A citada disposição legal só tem aplicação quando estiver em causa uma contradição directa e 

frontal (e não simplesmente implícita) que tenha por objecto o núcleo essencial definido no 

acórdão uniformizador de jurisprudência e que foi decisivo para o resultado final dele 

extraído. 
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III - As considerações referenciadas no citado acórdão uniformizador que revistam a natureza de 

obiter dicta, integrando-se no seu argumentário explicativo ou no percurso intelectual 

seguido, não fazem parte do âmbito do segmento uniformizador, não servindo para fundar 

a admissibilidade do recurso de revista que seja interposto com base na previsão do art. 

629.º, n.º 2, al. c), do CPC. 

IV - O acórdão recorrido, versando exclusivamente sobre análise dos requisitos legais necessários 

à procedência da acção pauliana, nos termos gerais dos arts. 610.º a 618.º, do CC, não 

violou, nem afrontou minimamente, jurisprudência uniformizada, e em concreto, o acórdão 

uniformizador invocado – n.º 7/12, de 05-06-2012 (relator Abrantes Geraldes), proferido 

no processo n.º 2493/05.0TBBCL.G1.S1, publicado in www.dgsi.pt, nos termos do qual 

sem embargo de convenção em contrário, há direito de regresso entre avalistas do mesmo 

avalizado numa livrança, o qual segue o regime previsto nas obrigações solidárias, que 

não se debruçou, em termos essenciais e decisivos, sobre qualquer questão conexionada 

com o funcionamento do instituto da impugnação pauliana, nem nele foram analisados os 

respectivos requisitos ou outra matéria directamente relacionada com este instituto jurídico. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 1523/17.8T8PVZ.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Insolvência 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Decisão interlocutória 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Perícia 

 Admissibilidade 

 Tempestividade 

 Processo urgente 

 Rejeição de recurso 

 

I - O art.14.º do CIRE consagra um regime específico de recurso de revista que se afasta tanto das 

regras gerais da revista normal (art. 671.º), como das regras da revista excecional (art. 

672.º), embora não prescinda da verificação dos pressupostos gerais de recorribilidade 

previstos no art. 629.º, n.º 1, do CPC. 

II - Não se referindo o art. 14.º do CIRE, expressamente, ao recurso de acórdão sobre decisão de 

questões interlocutórias, em princípio, a revista respeitante a tais decisões apenas será 

admissível na hipótese prevista no art. 671.º, n.º 2, al. b), do CPC [ex vi do art. 17.º do 

CIRE], ou seja, quando invocada oposição do acórdão recorrido com um acórdão 

fundamento proferido pelo STJ. 

III - Ainda que assim não se entendesse, não existiria, no caso concreto, oposição entre o acórdão 

recorrido e o invocado acórdão fundamento, pois ambos adotaram o mesmo entendimento 

quanto à questão jurídica de fundo, sustentando ambos que a perícia para a avaliação do 

património imobiliário do requerido (em processo destinado à declaração de insolvência) 

seria admissível, não sendo obstaculizada pela natureza urgente do processo. A divergência 
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decisória assentou apenas em razões da concreta tempestividade da apresentação do 

requerimento da perícia (não integrantes do âmbito de sindicabilidade do art.14.º do CIRE). 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 3384/19.3T8STS-A.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Maria Olinda Garcia (Relatora) 

 Ricardo Costa 

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

 

 Ação executiva 

 Compensação de créditos 

 Requisitos 

 Eficácia 

 Exigibilidade da obrigação 

 Força executiva 

 Trânsito em julgado 

 Recurso 

 Efeito devolutivo 

 Obrigação ilíquida 

 Litigância de má-fé 

 Pressupostos 

 Condenação em custas 

 

I - A iliquidez dos créditos não impede a compensação, impondo apenas que se proceda à sua 

liquidação, para se determinar a medida em que os créditos se extinguiram por força da 

compensação declarada. 

II - A formulação da declaração de compensação a título subsidiário, a depender do resultado da 

liquidação, não constitui uma autêntica condição, susceptível de conduzir à ineficácia 

daquela (art. 848.º, n.º 2, do CC). 

III - Tendo o recorrente, numa outra execução em que é executado, invocado a compensação, 

para redução do crédito (superior) aí exequendo, sabia, ou não poderia ignorar, que daí 

decorreria a extinção do seu crédito, retirando fundamento à execução que veio a instaurar 

depois (para cobrança desse seu crédito activo). 

IV - Se, nessa execução, omitiu esse facto e veio a assumir postura contraditória à que tivera, 

pondo em causa a certeza do crédito da contraparte (passivo) e até a intenção de 

compensar, justifica-se a sua condenação como litigante de má-fé. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 14770/14.5T8PRT-C.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Raínho 

 Graça Amaral 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Identidade de factos 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Cíveis 
 

34 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Decisão interlocutória 

 Graduação de créditos 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

Verificando-se que o circunstancialismo fáctico-processual subjacente aos acórdãos em 

confronto não se afigura tipologicamente coincidente de um ponto de vista jurídico-

normativo e, por isso, no que respeita à questão de direito relativa à admissibilidade da 

revista nos termos do art. 671.º, n.os 1 e 2, do CPC, não há identidade substancial da 

situação processual litigiosa para poder ser equiparada no núcleo essencial de apreciação da 

matéria subjacente a cada uma das decisões, não se preenche a contradição-oposição de 

julgados sobre a mesma questão fundamental de direito que justifique a admissibilidade do 

recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência, como exigido pelo art. 688.º, 

n.º 1, do CPC. 

 

 07-07-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 330/12.9TBCMN-L.G1.S1-A - 6.ª 

Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Recurso para uniformização de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de acórdãos 

 Questão fundamental de direito 

 Juros de mora 

 Princípio do pedido 

 Petição inicial 

 Interpretação 

 Ato processual 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Rejeição de recurso 

 Reclamação para a conferência 

 

Não existindo sobre uma mesma questão fundamental de direito qualquer diversidade 

interpretativa e aplicativa das mesmas normas jurídicas nas duas decisões proferidas pelo 

STJ e alegadamente em confronto, como exigido pelo art. 688.º, n.º 1, do CPC, o recurso 

extraordinário para uniformização de direito não pode ser admitido. 

 

 07-07-2021 

 Recurso para uniformização de jurisprudência n.º 857/14.8TBMGR-AM.C1.S1-A - 6.ª 

Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 
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 Admissibilidade de recurso 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Violação de lei 

 Lei processual 

 Revista excecional 

 Reclamação para a conferência 

 Resposta 

 Extemporaneidade 

 Desentranhamento 

 Nulidade de acórdão  

 Excesso de pronúncia 

 Audição prévia das partes 

 Princípio do contraditório 

 Decisão surpresa 

 

I - Na averiguação da “dupla conformidade decisória” na matéria de direito (competência regra 

do STJ: art. 682.º, n.º 1, do CPC), enquanto obstáculo ao conhecimento do objecto da 

revista para o STJ, não releva a alteração da decisão sobre a matéria de facto operada pela 

Relação ao abrigo do art. 662.º, n.º 1, do CPC se essa não coincidência decisória não tiver 

apresentado impacto na motivação jurídica crucial do litígio que funda a reiteração em 2.ª 

instância do decidido em 1.ª instância, nem contrariar o resultado declarado pela sentença 

apelada e a construção que está na base da parte dispositiva da decisão. 

II - Fundando-se o recurso de revista na averiguação das regras inerentes ao exercício dos 

poderes-deveres previstos no art. 662.º, n.º 1, do CPC quanto à reapreciação pela Relação 

da matéria de facto, sindicável nos termos do art. 674.º, n.º 1, al. b), do CPC, esta 

impugnação não concorre para a formação da “dupla conformidade”, uma vez que é 

apontado à Relação erro de interpretação ou aplicação da lei processual que é privativo e 

apenas emergente do acórdão proferido no âmbito da apreciação do recurso de apelação 

quanto à apreciação da impugnação da decisão da 1.ª instância sobre a matéria de facto; 

logo, quanto a esta pronúncia e decisão, não estamos perante duas decisões sucessivas 

conformes e sobreponíveis, antes uma primeira decisão, tomada a título próprio pela 

Relação, susceptível de ser impugnada através do recurso de revista (normal, sem prejuízo 

da interposição de revista excepcional quanto à matéria de direito afectada pelas decisões 

conformes). 

III - O STJ pode sindicar a aplicação da lei adjectiva pela Relação em qualquer das dimensões 

relativas à decisão da matéria de facto provada e não provada (arts. 662.º, n.os 1 e 2, 674.º, 

n.º 1, al. b), do CPC) – não uso ou uso deficiente ou patológico dos poderes-deveres em 

segundo grau, controlando o respectivo modo de exercício em face do enquadramento e 

limites da lei para esse exercício –, que, no essencial e no que respeita ao n.º 1 do art. 662.º, 

resultam da remissão do art. 663.º, n.º 2, para o art. 607.º, n.os 4 e 5, do CPC (o n.º 2 já é 

reforço dos poderes em segundo grau), com a restrição constante do art. 662.º, n.º 4, do 
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CPC («Das decisões da Relação previstas no n.os 1 e 2 não cabe recurso para o Supremo 

Tribunal de Justiça»). 

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

relativamente à matéria de facto, com autonomia volitiva e decisória nessa sede, mediante a 

reapreciação dos meios de prova indicados pelas partes ou daqueles que se mostraram 

acessíveis com observância do princípio do dispositivo, sempre que essa reapreciação se 

move no domínio da livre apreciação da prova e sem se vislumbrar que se tenha 

desrespeitado a força plena de qualquer meio de prova, imposta por regra vinculativa 

extraída de regime do direito probatório, essa actuação regida pelo art. 662.º, n.º 1, do CPC 

é insindicável em sede de revista, nos termos conjugados dos arts. 662.º, n.º 4, e 674.º, n.º 

3, 1.ª parte, do CPC. 

 

 07-07-2021 

 Revista n.º 5835/18.5T8BRG.G1.S1 - 6.ª Secção  

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Qualificação de insolvência 

 Insolvência culposa 

 Escrita comercial 

 Administrador 

 Crédito 

 Vencimento 

 Aplicação da lei no tempo 

 Retroatividade da lei 

 Inconstitucionalidade 

 

I - O incidente de qualificação de insolvência, pleno ou limitado, é um procedimento declarativo 

do processo de insolvência destinado a apurar se as razões que conduziram o devedor à 

situação de insolvência foram: i) meramente fortuitas, caso em que o juiz qualificará a 

insolvência como fortuita; ii) ou se, pelo contrário, foram culposas, caso em que o juiz 

qualificará a insolvência como insolvência culposa. 

II - Resultando das instâncias que a insolvência da devedora foi declarada como culposa nos 

termos da al. h) do n.º 2 do art. 186.º do CIRE, ínsito este que comina com a culpabilidade 

a insolvência quando se tenha «Incumprido em termos substanciais a obrigação de manter a 

contabilidade organizada, mantido uma contabilidade fictícia ou uma dupla contabilidade 

ou praticado irregularidade com prejuízo relevante para a compreensão da situação 

patrimonial e financeira do devedor;». 

III - O apelo que este segmento normativo faz de um conceito indeterminado traduzido na 

alocução «incumprido em termos substanciais», obriga-nos a convocar a materialidade em 

discussão e as circunstâncias específicas do caso em análise, aplicando-se quando se 

verifique um comportamento e/ou uma actuação concreta, positiva ou negativa dos 

administradores, de direito ou de facto, sendo que, entre as omissões relevantes para o 

efeito da qualificação, se encontra a infracção do dever de contabilidade organizada. 

IV - Por outro lado, tratando-se como se trata de uma valoração comportamental tipificada, há 

que ter em atenção, primacialmente, todo o envolvimento comportamental dos 

administradores, directamente relacionado com a situação económico-financeira da 

devedora, de onde possa resultar violações inequívocas do dever de manter a contabilidade 
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organizada da empresa administrada, ou de outros deveres que conduzam a um errada e/ou 

deficiente percepção ou demonstração da sua real situação económica. 

V - Na espécie em discussão, a culpabilidade do recorrentes, administradores da sociedade, 

advém da falta comprovada nos autos quanto à elaboração das contas anuais, no prazo 

legal, bem como de proceder à respectiva fiscalização e de as depositar na Conservatória 

do Registo Comercial, cfr. factos apurados constantes dos pontos 19. a 30., os quais 

revelam, por um lado, a sua completa omissão na altura própria, bem como a omissão do 

descoberto bancário no montante de € 4 435 230,00 ao credor X, apresentando as 

demonstrações financeiras um capital próprio negativo. 

VI - A al. e) e o n.º 4 do art. 189.º do CIRE, foram introduzidos pela Lei n.º 16/2012, de 20-04, 

de onde a possibilidade de se poderem condenar as pessoas afectadas pela qualificação da 

insolvência a indemnizarem os credores do devedor insolvente no montante dos créditos, 

responsabilização essa confinada, embora, ao valor do património de cada um dos 

atingidos. 

VII - Sem embargo de o crédito já se encontrar vencido em data anterior aos três anos aludidos 

no n.º 1 do art. 186.º do CIRE, quer à entrada em vigor das normas inovadoras constantes 

da al. e) do n.º 2 e do n.º 4 do art. 189.º do CIRE, atente-se que estas normas não fazem 

assentar a causa da potencial condenação das pessoas afectadas pela qualificação da 

insolvência, na data do vencimento das dívidas, mas antes na data da ocorrência dos factos 

que são susceptíveis de originar e produzir a apontada qualificação, consubstanciados no 

comportamento conflituante dos requeridos enquanto administradores, ao infringirem as 

obrigações contabilísticas susceptível de preencher a cláusula geral de insolvência culposa. 

VIII - Esta leitura da norma não se opõe ao disposto no n.º 1 do art. 12.º do CC e ao art. 2.º da 

CRP, este na sua vertente de sujeição do poder a princípios e regras jurídicas, garantindo 

aos cidadãos liberdade, igualdade e segurança, mormente nas limitações à aplicação de leis 

retroactivas, como deflui do n.º 3 do art. 18.º daquela mesma Lei fundamental, já que a 

ratio da disposição tem a ver com a materialidade objectivamente considerada para a 

avaliação da insolvência como culposa, isto é, os pressupostos que a ela conduzem e que 

dependem necessariamente da sua declaração, que na espécie, transcendem o vencimento 

do crédito do credor X, assentando apenas na sua existência, persistentemente ignorada, em 

termos financeiros, pela insolvente e, consequentemente, pelos requeridos, enquanto seus 

administradores e responsáveis pela manutenção da organização da contabilidade da 

empresa. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 18591/16.2T8LSB-D.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 

 Pinto de Almeida 

 José Rainho 

 

 Procedimentos cautelares 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Revista excecional 

 Dupla conforme 

 

I - O art. 370.º, n.º 2, do CPC dispõe que «Das decisões proferidas nos procedimentos 

cautelares, incluindo a que determine a inversão do contencioso, não cabe recurso para o 
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Supremo Tribunal de Justiça, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre 

admissível.». 

II - Quer isto dizer, que a revista em sede cautelar apenas tem lugar nas circunstâncias 

particularizadas no apontado ínsito, isto é, as prevenidas nas als. a) a d) do n.º 2 do art. 

629.º do CPC, o que afasta per se qualquer possibilidade de recurso por via excepcional, 

nos termos do art. 672.º, n.º 1, als. a), b) e/ou c), do CPC, sendo aquela a única via 

impugnatória, a qual, embora normal, assume contornos excepcionalíssimos. 

III - In casu, não enquadrando o recurso interposto qualquer das hipóteses prevenidas no 

apontado art. 629.º, n.º 2, situações essas as únicas, que poderiam permitir a impugnação 

encetada, mesmo num caso de dupla conformidade decisória, ocorre uma circunstância 

obstativa ao conhecimento do seu objecto. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 11269/20.4T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Ana Paula Boularot (Relatora) 

 Pinto de Almeida 

 José Rainho 

 

 Contrato de consórcio 

 Liberdade contratual 

 Empreitada 

 Prazo 

 Prorrogação do prazo 

 Cláusula contratual 

 Encargos 

 Direito de regresso 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - O contrato de consórcio, além de não dar origem a uma nova entidade com personalidade 

jurídica ou sequer a um património autónomo, concede aos membros do contrato celebrado 

uma ampla margem de liberdade na fixação do conteúdo do concreto contrato de consórcio 

que celebrem. 

II - É o caso da matéria respeitante à repartição dos custos e encargos pelo atraso na execução 

da empreitada (para cuja realização concertada foi formado o consórcio), em que é 

juridicamente vinculante a cláusula segundo a qual, nas relações internas, cada um dos 

membros do consórcio é plena e exclusivamente responsável pelos prejuízos que lhe forem 

imputáveis e que venham a sofrer o dono da obra ou outro membro do consórcio, tendo os 

outros membros do consórcio direito de regresso contra o membro faltoso, pelas somas 

com que indevidamente entrarem pelo funcionamento da responsabilidade comum. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 3651/18.3T8BRG.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) 
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 Erro material 

 Lapso manifesto 

 Retificação 

 Recurso 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Qualificação de insolvência 

 Processo pendente 

 Insolvência fortuita 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Ineficácia 

 Casos julgados contraditórios 

 

I - Existe erro material quando o juiz escreve coisa diversa do que queria escrever, quando o 

teor da sentença ou do despacho não coincide com o que juiz tinha em mente exarar, 

quando, em suma, a vontade declarada diverge da vontade real. 

II - Erro material este que tem que emergir do próprio texto da decisão, ou seja, é o próprio 

texto da decisão que há-de permitir ver e perceber que a vontade declarada não corresponde 

à vontade real do juiz que proferiu a decisão. 

III - Não é o que acontece quando, havendo incidente de qualificação da insolvência pendente, o 

juiz escreve/considera que não pende qualquer incidente de qualificação e, em 

consequência, na decisão de encerramento dos arts. 232.º e 233.º do CIRE, declara o 

caráter fortuito da insolvência (por aplicação do art. 233.º, n.º 6, do CIRE). 

IV - Em tal hipótese, estamos perante o “manifesto lapso” previsto no art. 616.º, n.º 2, al. b), do 

CPC, que, cabendo recurso da decisão em que o “manifesto lapso” foi cometido, só por via 

de recurso pode ser reparado. 

V - Porém, estando já pendente o incidente de qualificação de insolvência (apenso que faz parte 

do mesmo processo de insolvência em que foi proferido o despacho de encerramento), 

estava esgotado o poder jurisdicional do juiz se pronunciar sobre o caráter fortuito da 

insolvência, nos termos do art. 233.º, n.º 6, do CIRE, pelo que, ao fazê-lo, proferiu uma 

decisão que viola as normas processuais (o art. 613.º, n.º 3, do CPC) e que é, por isso, 

ineficaz. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 380/19.4T8OLH-D.E1.S1 - 6.ª Secção 

 A. Barateiro Martins (Relator) 

 Luís Espírito Santo 

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

 

 Seguro-caução 

 Execução fiscal 

 Suspensão da execução 

 Garantia 

 Caducidade 

 Deferimento tácito 

 Extinção do contrato 

 Sub-rogação 
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I - O regime de caducidade da garantia previsto no n.º 1 do art. 183.º-A, do CPPT (na redacção 

anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29-12), teve por propósito imprimir celeridade na 

condução dos processos e pretendeu consagrar um justo equilíbrio entre as partes, fazendo 

impender sobre o Estado os riscos da falta de boa cobrança do imposto quando, por culpa 

dos serviços da administração fiscal ou dos tribunais, não são cumpridos os prazos que o 

legislador considera razoáveis para decidir os mencionados litígios.  

II - A figura do deferimento tácito, prevista para a actividade administrativa, sem 

correspondência no âmbito da actividade jurisdicional (onde vigora o regime das decisões 

judiciais expressas), consubstancia uma verdadeira decisão (expressa) de sentido favorável 

ao interessado e está sujeito ao regime da extinção do poder jurisdicional quanto à matéria 

sobre a qual o mesmo recaiu. 

III - Nos termos do n.º 5 do citado art. 183.º-A do CPPT, a única condição para que ocorra o 

deferimento tácito é a mera constatação de que decorreu o prazo de 30 dias para a prolação 

da decisão (sem que esta tenha sido proferida), irrelevando a questão de saber se decorreu 

ou não o prazo de 1 ou de 3 anos previsto para a caducidade da garantia. 

IV - O deferimento tácito da declaração de caducidade da garantia requerida determina a 

extinção da obrigação de caucionar e a consequente extinção do contrato de seguro-caução 

celebrado. 

V - Tendo a autora procedido ao pagamento à administração fiscal da quantia em dívida ao 

abrigo de um contrato de seguro-caução já cessado, não lhe assiste o direito de sub-rogação 

que pretende fazer valer através da acção (arts. 15.º das Condições Gerais da Apólice e 

165.º do RJCS). 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 6888/17.9T8LRS.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Graça Amaral (Relatora) 

 Maria Olinda Garcia 

 Ricardo Costa 

 

 Condenação em multa 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Litigância de má-fé 

 Decisão interlocutória 

 Oposição de julgados 

 Questão fundamental de direito 

 Insolvência 

 Liquidação 

 

I - Relativamente à condenação em multa, do art. 27.º, n.º 6, do RCP não resulta a possibilidade 

de se recorrer, em 3.º grau, para o STJ. 

II - Dada a similitude com a situação prevista no n.º 3 do art. 542.º do CPC, deve aplicar-se aqui 

por analogia esta norma, do que decorre que só é admissível recurso em um grau. 

III - Não sendo identificável qualquer contradição entre dois acórdãos sobre a mesma questão 

fundamental de direito, não é admissível recurso para o Supremo nos termos do n.º 2 do art. 

671.º do CPC. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 2334/18.9T8STR-E.E1.S1 - 6.ª Secção 
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 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Recurso de revisão 

 Prazo de interposição do recurso 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Tempestividade 

 Analogia 

 Interpretação extensiva 

 

I - Nas ações que devam ser propostas dentro de certo prazo a contar da data em que o autor 

teve conhecimento de determinado facto, cabe ao réu, e não ao autor, a prova de o prazo já 

ter decorrido (n.º 2 do art. 343.º do CC). 

II - Sendo para o caso indiferente que o autor tenha alegado que teve conhecimento do facto em 

certa data dentro do prazo, mas não o tenha provado nem proposto provar. 

III - O n.º 2 do art. 343.º deve considerar-se aplicável, por analogia ou por interpretação 

extensiva, ao prazo de interposição do recurso extraordinário de revisão fixado no n.º 2 do 

art. 697.º do CPC. 

IV - Não tendo o recorrido no recurso de revisão alegado nem provado quando é que o 

recorrente adquiriu conhecimento do facto que serve de base à revisão, não pode ser 

negado seguimento ao recurso a título de falta de prova da sua tempestividade. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 694/19.3T8VCT-A.G1.S1 - 6.ª Secção 

 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 

 Maria Olinda Garcia 

 

 Registo Nacional de Pessoas Coletivas 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Valor da causa 

 Alçada 

 Revista excecional 

 

I - Do art. 72.º do regime do RNPC (aprovado pelo DL n.º 129/98, sucessivamente alterado) não 

decorre a admissibilidade irrestrita de recurso para o STJ. 

II - Apresentando a causa o valor de € 2 000,00, que não excede a alçada da Relação, não é 

admissível recurso para o Supremo no quadro de tal norma, seja enquanto revista ordinária 

seja enquanto revista excecional. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 19815/19.0T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção 

 José Rainho (Relator) 

 Graça Amaral 

 Maria Olinda Garcia 
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 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Manifesta improcedência 

 

A insatisfação e o reiterado inconformismo não dão lugar, enquanto fundamento legal, à 

nulidade do acórdão oportunamente proferido, sendo certo que as diversas als. do n.º 1 do 

art. 615.º do CPC apenas integram vícios de natureza estritamente formal da decisão, não 

tendo a ver com o mérito do decidido (neste caso, em última e definitiva instância). 

 

 13-07-2021 

 Incidente n.º 3142/07.8TBGMR.G1.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Oposição à execução 

 Litigância de má-fé 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Dever de probidade processual 

 Dever de diligência 

 Recurso de apelação 

 Anulação do processado 

 Arguição de nulidades 

 

I - O comportamento processual contrário à lei, desde que se conclua que foi adoptado pelo 

agente com dolo ou negligência grave na prossecução de uma finalidade inadmissível e 

susceptível de afectar seriamente, de forma injustificada, os interesses da parte contrária, 

consubstancia uma conduta reprovável e sancionada no âmbito do instituto da litigância de 

má fé. 

II - A litigância processual exige responsabilidade, probidade e prudência, não sendo aceitável 

ou admissível a utilização desenfreada e sem critério de todos os meios e expedientes de 

que a parte se lembre para a prossecução e obtenção dos fins que a possam favorecer.  

III - A lei apenas admite o exercício das faculdades processuais que assentem, em termos 

razoáveis, na realidade revelada objectivamente nos autos; proíbe, por sua vez, o uso dos 

meios processuais que se fundam naquilo que nunca aconteceu, e de que a parte, actuando 

com a prudência e diligência medianas e exigíveis, disso poderia e deveria perfeitamente 

aperceber-se, não atirando para os articulados pretensões assentes unicamente no que é 

aparente ou ilusório. 

IV - Não é concebível, nem desculpável, que a parte se atreva, temerariamente, em sede de 

recurso de apelação, a peticionar a anulação de parte substancial do processado, com as 

desastrosas consequências que sabe encontrarem-se-lhe associadas – penalizando 

profundamente a contraparte que aliás, na situação sub judice, nada teria a ver com a 

irregularidade processual invocada –, sem que houvesse previamente analisado e estudado 

o processo, verificando, com um mínimo de rigor e diligência, se existia ou não o grave 

vício que dizia ter sido cometido. 
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V - Maior grau de gravidade assume tal conduta quando se trata da invocação de uma nulidade 

cometida pela mesma parte (exequente/embargado) que teria juridicamente praticado o acto 

reputado de nulo, visando-se através desse enviesado estratagema desfazer, anulando, o 

resultado jurídico sentenciado, em desfavor exclusivo do executado/embargado, que era 

absoluta e completamente alheio a tais vicissitudes. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 1255/13.6TBCSC-A.L1-A.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Processo especial de revitalização 

 Plano de recuperação 

 Homologação 

 Recusa 

 Inconstitucionalidade 

 Princípio da igualdade 

 

I - O n.º 8 do art. 17.º-F, do CIRE, cuja redacção foi introduzida pelo DL n.º 79/2017, de 30-06 

(cfr. respectivo art. 3.º), veio resolver a dúvida interpretativa que se levantava no que 

respeita a saber se o impedimento de instauração de novo processo especial de 

revitalização no período de dois anos, previsto no art. 17.º-G, n.º 6, abrangia, ou não, as 

situações em que o plano era aprovado pelos credores mas em que se verificava a recusa da 

sua homologação judicial. 

II - Na estipulação deste prazo de dois anos teve-se em especial consideração a tutela dos 

interesses dos credores quanto à possibilidade de livre exercício do seu direito de acção 

para a efectivação dos créditos contra a devedora que, de outra forma, correriam o risco de 

ficarem sucessivamente bloqueados e paralisados pela instauração de novos processos 

especiais de revitalização, desde logo, face à aplicação do disposto no art. 17.º-E, n.º 1, do 

CIRE. 

III - A “válvula de segurança” contida na parte final do n.º 13 do art. 17.º-F, do CIRE, 

igualmente introduzida pelo art. 3.º do DL n.º 79/2017, de 30-06, terá o seu campo de 

aplicação quando estiver em causa o cumprimento ou o incumprimento de plano de 

revitalização aprovado e homologado judicialmente, atendendo-se, nestas circunstâncias, a 

eventuais alterações sócio-económicas, empresariais ou outras, especialmente sensíveis e 

imprevisíveis, que, nada tendo a ver com o plano aprovado, explicam e justificam 

objectivamente as inultrapassáveis dificuldades em executá-lo, concedendo-se, nesta 

medida e em termos excepcionais, uma nova oportunidade ao devedor para, sem qualquer 

dilação temporal, propor de novo a sua recuperação por via do PER. 

IV - Inexiste qualquer violação do princípio da igualdade constitucionalmente consagrado no 

art. 13.º da CRP em resultado da interpretação que se perfilha das citadas disposições 

legais, dado que todas as entidades que se encontrarem na situação descrita não poderão 

beneficiar de uma segunda oportunidade para a instauração de um novo PER, dentro do 

limite temporal de dois anos indicado. 

V - O que o comando constitucional invocado proíbe terminantemente é o arbítrio no tratamento 

de situações de facto com as mesmas características essenciais, dando o legislador 

tratamento desigual ao que não é substancialmente diferenciável, fazendo-o sem 

fundamento material aceitável, sendo certo que nada disso se passa na situação sub judice. 
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 13-07-2021 

 Revista n.º 1974/20.0T8VRL.G1.S1 - 6.ª Secção 

 Luís Espírito Santo (Relator) 

 Ana Paula Boularot 

 Pinto de Almeida 

 

 Reclamação 

 Manifesta improcedência 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Demoras abusivas 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 Traslado 

 

Tendo sido decidido que não deve conhecer-se do objecto do recurso de revista interposto pelos 

reclamantes e sendo manifesto que a presente reclamação, na sequência das anteriores, 

apenas serve para suportar uma pendência injustificada do processo no STJ e mais não visa 

que obstar ao cumprimento da referida decisão e à baixa do processo, deve considerar-se 

manifestamente infundado o incidente suscitado pelos reclamantes, aplicando-se o regime 

previsto no art. 670.º do CPC. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 5682/04.1TVPRT-E.P1.S2 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Rainho 

 Graça Amaral 

 

 Insolvência 

 Venda 

 Leilão 

 Remição 

 Anulação da venda 

 Erro 

 Irregularidade 

 Preço 

 Bem imóvel 

 

I - É reconhecido ao cônjuge e parentes em linha recta do executado o direito de remição (art. 

842.º do CPC), ou seja, o direito de, substituindo-se ao comprador ou adjudicatário, 

haverem para si os bens alienados na acção executiva, mediante o pagamento do maior 

preço que tiver sido oferecido por estes. 

II - Sendo exercido o direito de remição, subsiste a alienação executiva do bem, verificando-se 

apenas uma substituição no que concerne à pessoa do adquirente. 

III - Prevê o art. 838.º, n.º 1, do CPC a possibilidade de ser pedida a anulação da venda se vier a 

reconhecer-se, designadamente, a existência de erro sobre a coisa transmitida, por falta de 

conformidade com o que foi anunciado. 

IV - Trata-se de um regime especial de anulação da venda em que, diferentemente do que 

sucede no regime geral de anulação do negócio jurídico por erro, basta, na hipótese 
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indicada, o reconhecimento de ter havido erro sobre a coisa alienada, por falta de 

conformidade entre as características verificadas aquando da transmissão e as que tiverem 

sido anunciadas. 

V - Assistindo ao remidor o meio de tutela que competiria ao comprador, ou seja, o direito de 

anulação previsto no art. 838.º, n.º 1, aquele não pode beneficiar deste direito se o mesmo 

não pode ser concretamente exercido pelo comprador, como sucede no caso de, em relação 

a este, não se verificar o erro que constituiria fundamento da anulação. 

VI - Nem ocorre também o fundamento de anulação a que alude o art. 839.º, n.º 1, al. c), do 

CPC, se não ficou demonstrado que a irregularidade cometida tenha influenciado, de 

alguma forma, a fixação do preço oferecido pela licitante, ao qual o titular do direito de 

remição está adstrito. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 7688/16.9T8SNT-G.L1.S1 - 6.ª Secção 

 Pinto de Almeida (Relator) 

 José Rainho 

 Graça Amaral 

 

 Justo impedimento 

 Prazo perentório 

 Culpa 

 Ónus de alegação 

 Ónus da prova 

 Atestado médico 

 Prorrogação do prazo 

 Multa 

 

I - O “justo impedimento” contemplado para a prática de acto sujeito a prazo peremptório pode 

referir-se a facto ocorrido num dos três dias úteis previstos no art. 139.º, n.º 5, do CPC 

(“prazo de complacência” com sujeição ao pagamento de multa). 

II - O conceito de “justo impedimento” assenta na não imputabilidade do facto obstaculizador 

da prática atempada do acto à parte ou ao mandatário (ou a um auxiliar deste: art. 800.º, n.º 

1, do CC), justamente por se evidenciar que não houve culpa (e seu juízo de 

censurabilidade) na sua produção. 

III - À parte que alega o “justo impedimento” cabe o ónus de alegação e prova de factos que 

habilitem o tribunal a formular um juízo sobre a conduta culposa da parte, do mandatário 

ou dos seus auxiliares na ultrapassagem do prazo peremptório, sendo essa culpa apreciada à 

luz do critério geral do art. 487.º, n.º 2, do CC («(…) na falta de outro critério legal, pela 

diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso.»), a fim de 

decidir se, tendo em conta a prova produzida, (i) o evento não é imputável à parte nem aos 

seus representantes, por não ter havido culpa (nomeadamente sob a forma de negligência), 

e (ii) obsta à prática tempestiva do acto (arts. 140.º, n.os 1 e 2, do CPC, e 342.º, n.º 1, do 

CC). 

IV - Sendo o documento que comprova o facto gerador do impedimento um atestado médico, e 

dele constando tão-somente que o mandatário da parte faltosa, “por motivo de doença está 

incapacitado de trabalhar, por um período provável de 10 dias”, não se certificam factos 

concretos que permitam ao tribunal, sem mais qualquer outra prova ou alegação, apreciar o 

circunstancialismo suficiente e idóneo para se considerar se e que o evento, nomeadamente 

se imprevisto e estranho à vontade do mandatário, não lhe era imputável. Portanto, fora da 
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imprevidência ou descuido que não lhe seriam desculpáveis e, deste modo, isentas de um 

juízo de culpa que lhe permitiria discutir a impossibilidade justificada e, por tal, obstativa 

de praticar o acto (no prazo normal ou de tolerância) e beneficiar da sanação processual 

promovida pelo “justo impedimento”. 

 

 13-07-2021 

 Revista n.º 4044/18.8T8STS-C.P1.S1 - 6.ª Secção 

 Ricardo Costa (Relator) 

 A. Barateiro Martins 

 Luís Espírito Santo 

 

 Reclamação 

 Recurso de revista 

 Revista excecional 

 Rejeição de recurso 

 Ação executiva 

 Valor da causa 

 Inconstitucionalidade 

 

 14-07-2021 

 Reclamação n.º 5992/19.3T8LSB.L1-A.S1 - 2.ª Secção 

 Abrantes Geraldes (Relator) 

 Tomé Gomes 

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

 

 Servidão de estilicídio 

 Usucapião 

 Escoamento de águas 

 Matéria de facto 

 Relações de vizinhança 

 Matéria de facto 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

Constando da decisão sobre a matéria de facto que o beiral do telhado da casa dos réus goteja 

directamente sobre o logradouro do prédio dos autores e que as águas do telhado escoam, 

desaguam ou são conduzidas para o mesmo logradouro em circunstâncias (temporais e 

outras) que permitem dizer que a situação se consolidou juridicamente (i.e., ocorreu 

usucapião), devem retirar-se daí as devidas consequências, concluindo-se que se constituiu 

uma servidão de estilicídio a favor do prédio dos réus. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 33/15.2T8ALD.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 
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 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Objeto do recurso 

 Conclusões 

 Questão relevante 

 Poderes do tribunal 

 

I - O tribunal não tem o dever de se pronunciar sobre as conclusões do recurso mas apenas sobre 

as questões que sejam – e na medida em que sejam – enunciadas em tais conclusões. 

II - Tendo sido decididas as questões suscitadas no recurso e tendo sido ponderados os 

argumentos considerados relevantes, tivessem ou não sido suscitados pelas partes, não há 

qualquer omissão de pronúncia que determine a nulidade do acórdão. 

 

 14-07-2021 

 Incidente n.º 935/18.4T8CBR.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Anatocismo 

 Juros 

 Capitalização de juros 

 Negócio usurário 

 Prescrição 

 Interrupção da prescrição 

 Notificação 

 Caso julgado 

 Interpretação da lei 

 Remanescente da taxa de justiça 

 

I - A lei admite o anatocismo desde que estejam preenchidos certos requisitos de 

admissibilidade (a convenção das partes ser posterior ao vencimento da obrigação de juros 

que constitui a base do novo cálculo de juros ou uma notificação judicial do devedor 

exigindo o pagamento dos juros ou a sua capitalização) e seja observado um limite (o 

período mínimo de um ano para a capitalização dos juros) (cfr. art. 560.º do CC). 

II - Estando verificados estes requisitos e observado este limite – que funcionam como uma 

espécie de “causas de exclusão da ilicitude” –, o anatocismo é admissível, devendo 

reconhecer-se ao credor um direito às capitalizações. 

III - A lei não distingue a admissibilidade do anatocismo consoante o tipo de juros em causa, 

não podendo excluir-se a admissibilidade da capitalização de juros moratórios uma vez 

verificados aqueles requisitos e observado aquele limite. 

IV - Contra isto não procede o argumento de que o anatocismo não é admissível por estar em 

curso uma acção judicial em que o devedor contesta a obrigação de capital e de juros 

objecto da capitalização, o que determinaria a impossibilidade de o devedor pagar quando é 

interpelado para pagar sob pena de capitalização. 

V - Não procede, tão-pouco, o argumento de que o anatocismo não é admissível por ser 

sucessivo e assim ofender alguma “regra da proibição do anatocismo sucessivo ou da 

unicidade do anatocismo”. 
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VI - Não procede, por fim, o argumento de que a capitalização sucessiva de juros conduz, sem 

mais, a um desequilíbrio injustificado das partes e produz um resultado usurário. 

VII - A obrigação constituída pelos juros capitalizados é autónoma da obrigação de juros 

moratórios de base (cfr. art. 561.º do CC), pelo que a prescrição da obrigação de juros 

moratórios de base não determina a prescrição da obrigação constituída pelos juros 

capitalizados. 

VIII - Se não pode aceitar-se que o prazo de prescrição da obrigação constituída pelos juros 

capitalizados fique indefinidamente interrompido por força de uma sucessão de 

notificações (e, no fundo, dependente da vontade do credor), tão-pouco pode aceitar-se que 

aquele efeito interruptivo se consuma ou se esgote no momento da primeira notificação que 

venha a ser efectuada durante o período prescricional originário. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 26897/18.0T8LSB.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Prescrição 

 Conhecimento no saneador 

 Trânsito em julgado 

 Recurso de apelação 

 Admissibilidade de recurso 

 Extemporaneidade 

 Caso julgado 

 

I - A decisão, contida no despacho saneador, de improcedência da excepção de prescrição é 

susceptível de impugnação mediante a interposição de recurso de apelação, nos termos do 

art. 644.º, n.º 1, al. b), do CPC. 

II - Não tendo sido impugnada, aquela decisão transitou em julgado, não podendo a questão 

voltar a ser apreciada pelo mesmo ou por outros tribunais. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 914/19.4T8PVZ.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Valor da causa 

 Ação de preferência 

 Determinação do valor 

 Facto jurídico 

 Negócio jurídico 

 Incidentes da instância 
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I - Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível o recurso das 

decisões respeitantes ao valor da causa ou dos incidentes, com o fundamento de que o seu 

valor excede a alçada do tribunal de que se recorre (cfr. art. 629.º. n.º 2, al. b), do CPC). 

II - Quando a acção tem por objecto a apreciação da existência, da validade, do cumprimento, 

da modificação ou da resolução de um acto jurídico, o valor da causa é fixado por 

referência ao valor do acto determinado pelo preço ou estipulado pelas partes (cfr. art. 

301.º, n.º 1, do CPC). 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 8526/19.6T8SNT.L1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Processo de promoção e proteção 

 Interesse superior da criança 

 Progenitor 

 Filiação 

 Medida de confiança com vista à futura adoção 

 Revista excecional 

 Dupla conforme 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Interpretação da lei 

 

I - Por ideal que seja a prevalência da família [cfr. art. 4.º, al. h), da LPCJP], o essencial é 

sempre o interesse superior da criança ou do jovem [cfr. art. 4.º, al. a), da LPCJP], devendo 

a medida a aplicar ser a necessária e a adequada a salvaguardar a criança ou o jovem do 

perigo em que se encontra no momento da aplicação da medida [cfr. art. 4.º, al. e), da 

LPCJP]. 

II - Para se aferir da existência ou do não comprometimento sério dos “vínculos afectivos 

próprios da filiação” para os efeitos do n.º 1 do art. 1978.º do CC não basta ver se existe 

uma ligação afectiva entre o(s) progenitor(es) e a criança; é preciso ver se ela se concretiza 

em gestos, actos ou atitudes que revelem de que o(s) progenitor(es) têm(tem) não só a 

preocupação como também a aptidão para assumir plenamente o papel que, por natureza, 

lhes cabe – o papel de pai(s) da criança. 

III - Sempre que os factos demonstrem, seja o desinteresse, seja a falta de capacidade do(s) 

progenitor(es) para assumir plenamente este papel de pais da criança, é de concluir que não 

existem ou estão seriamente comprometidos, para os efeitos da norma do art. 1978.º do CC, 

os “vínculos afectivos próprios da filiação”. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1906/20.6T8VCT.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Catarina Serra (Relatora) 

 João Cura Mariano 

 Fernando Baptista 

 

 Testamento 

 Interpretação do testamento 
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 Legado 

 Cláusula resolutiva 

 Direito de propriedade 

 Princípio da igualdade 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da justiça 

 Bons costumes 

 Recurso de apelação 

 Decisão interlocutória 

 Junção de documento 

 Fundamentação de facto 

 Caso julgado 

 Causa de pedir 

 Nulidade de acórdão 

 Nulidade de sentença 

 Dupla conforme parcial 

 Recurso subordinado 

 

I - As nulidades invocáveis nos termos do art. 674.º, n.º l, al. c), do CPC, são as do acórdão da 

Relação, não cabendo neste âmbito a invocação de nulidades da decisão da primeira 

instância. 

II - As decisões interlocutórias que cabem no n.º 3 do art. 644.º do CPC, são aquelas que, sendo 

impugnáveis em abstrato, não cabem no n.º 2 do mesmo preceito (respeitante a casos de 

recurso de apelação autónomo). 

III - Assim, é imediata e autonomamente recorrível (cabendo na al. d) do n.º 2 do citado 

normativo) o despacho proferido em audiência final admitindo a junção aos autos de 

documento, pelo que não tendo os réus interposto recurso desse despacho, no prazo de 15 

dias a contar da sua notificação (ut art. 638.º, n.º 1, CPC), o mesmo transitou em julgado, 

não podendo ser atacado em sede de apelação interposta da sentença. 

IV - Os fundamentos de facto não formam por si só caso julgado, de molde a poderem impor-se 

extraprocessualmente numa outra acção que corra entre as mesmas partes, quando 

desgarrados da decisão de que são pressuposto, não obstando o trânsito em julgado da 

decisão de mérito proferida na primeira acção que, na segunda, em que a causa de pedir é 

apenas parcialmente coincidente com a da primeira, esses factos sejam julgados 

diversamente. 

V - A interpretação do testamento (em que a declaração é unilateral, não havendo destinatário 

directo e imediato cujo interesse deva ser protegido: a declaração deve valer de acordo com 

a vontade real e contemporânea do testador) assenta numa perspectiva subjetivista em que 

se procura reconstituir o pensamento do testador à data da outorga do testamento, devendo 

nessa função interpretativa partir-se do texto do testamento e do contexto em que o testador 

o outorgou, indagando do sentido que este, à data da outorga do testamento, atribuía às 

expressões que nele utilizou e da sua mentalidade (opiniões pessoais, cultura, hábitos e 

comportamentos sociais e religiosos). 

VI - Porém, a intenção testatória (que deve ser procurada por todos os meios possíveis, ainda 

que exteriores ao testamento) só poderá ter-se por decisiva e relevante se de algum modo se 

reflecte, transparece ou transluz nos termos do testamento. 

VII - Instituindo o testador um legado sobre determinados prédios em relação aos quais declara 

encontrar-se pendente ação judicial contra os locatários desses prédios, e consignando 

“Que pretende, caso a sentença reconheça o direito a seu favor e os prédios venham a ser 
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efectivamente propriedade” das legatárias “(…), por força do presente testamento, que tais 

prédios nunca venham a ser transmitidos aos referidos locatários (…) ou seus familiares”, 

está-se perante uma cláusula resolutiva do legado. 

VIII - Esta cláusula, porque limitativa do poder de disposição dos legatários sobre os prédios 

legados, considera-se, em princípio não escrita, só o não sendo: a) se não houver da parte 

do testador o intuito de coarctar a liberdade dos legatários, mas prosseguir outros interesses 

legítimos; ou b) quando a restrição à liberdade dos legatários não for em si mesma 

escandalosa ao ponto de chocar com o sentimento ético-jurídico dominante. 

IX - A referida cláusula não viola o direito à propriedade privada dos legatários sobre os direitos 

legados (ut art. 62.º da CRP), na medida em que, para além de a tutela constitucional desse 

direito não ser absoluta, o testador não eliminou o poder de disposição dos legatários sobre 

esses direitos, nem, sequer, a livre circulação ou a concorrência, mas limitou-se a restringir 

esse poder dispositivo exclusivamente em relação aos autores e familiares destes. 

X - Ao sancionar os familiares dos autores pelo comportamento desonesto, lesivo da boa fé e, 

inclusivamente, penalmente sancionável dos autores para com o testador (traduzido na 

circunstância de, mediante a recurso a escritura de justificação notarial, em que alegaram 

factos falsos, os autores terem conseguido registar a propriedade plena e exclusiva sobre os 

prédios em seu nome, forçando o testador a ter de impugnar judicialmente essa escritura, na 

defesa dos direitos que possuía sobre os prédios), o testador confundiu a pessoa e 

comportamento dos autores com o dos familiares destes, com o que violou a dignidade dos 

familiares dos autores (ut art. 1.º da CRP) e colocou-os, injustificadamente, numa situação 

de desvantagem em relação aos demais cidadãos, em caso de futura transmissão pelos 

legatários desses direitos que lhes foram legados sobre os prédios, desta forma violando, 

também, o princípio da igualdade (ut art. 13.º da CRP), o que determina a nulidade dessa 

cláusula na parte respeitante à proibição imposta pelo testador aos legatários em relação 

aos familiares dos autores. 

XI - Já a proibição imposta pelo testador aos legatários em relação à pessoa dos autores, não é 

lesiva dos princípios da dignidade e da igualdade destes, nem, sequer, do sentimento ético-

jurídico dominante ou dos bons costumes, porquanto assenta na lesão pelos autores da 

dignidade do próprio testador, por via do aludido comportamento que tiveram para com 

aquele, e quando as razões da proibição resultam assacadas da interpretação do texto do 

testamento, quando inserido no contexto em que foi outorgado, e quando esse proibição se 

mostra adequada e proporcional à ofensa cometida pelos autores à pessoa do testador, 

sendo, por isso, essa cláusula proibitiva válida em relação à pessoa dos autores. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 2010/12.6TBGMR.G2.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

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

 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Matéria de facto 

 Duplo grau de jurisdição 

 Nulidade de acórdão 
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 Poderes da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Ónus de alegação 

 Ato inútil 

 Presunção de propriedade 

 Registo predial 

 Transcrição 

 Gravação da prova 

 

I - Em sede de revista interposta de acórdão da Relação que confirmou a decisão da 1.ª 

instância, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, quando seja 

invocada a violação de disposições processuais no exercício dos poderes de reapreciação da 

decisão de facto pela Relação, este fundamento não concorre para a formação da dupla 

conforme prevista no n.º 3 do art. 671.º do CPC, na medida em se está perante uma decisão 

criada ex novo no próprio tribunal da Relação, sem qualquer paralelo, afinidade ou 

contiguidade com a decisão produzida na 1.ª instância, com a qual não ocorre qualquer 

coincidência, como é intrínseco à dupla conforme. 

II - O conhecimento de nulidades da decisão recorrida, no caso de não ser admissível recurso de 

revista normal ou ordinário, é da competência do tribunal a quo, não cabendo ao tribunal 

ad quem pronunciar-se sobre a sua verificação quando o recurso não seja admissível. 

III - Limitando-se o impugnante a discorrer sobre os meios de prova carreados aos autos, sem a 

indicação/separação dos concretos meios de prova que, relativamente a cada um desses 

factos, impunham uma resposta diferente da proferida pelo tribunal recorrido, numa análise 

crítica dessa prova, não dá cumprimento ao ónus referido na al. b) do n.º 1 do art. 640.º do 

CPC. 

IV - Ou seja, o apelante deve fazer corresponder a cada uma das pretendidas alterações da 

matéria de facto o(s) segmento(s) dos depoimentos testemunhais e a parte concreta dos 

documentos que fundou as mesmas, sob pena de se tornar inviável o estabelecimento de 

uma concreta correlação entre estes e aquelas. 

V - A presunção do art. 7.º do CRgP não abrange os elementos de identificação do prédio que 

constam da descrição (limites, composição, áreas, etc), antes se cinge à existência do 

direito e à sua pertença às pessoas em cujo nome se encontra inscrito. 

VI - Se o facto que se pretende impugnar for irrelevante para a decisão, segundo as várias 

soluções plausíveis, não há qualquer utilidade naquela impugnação da matéria de facto, 

pois o resultado a que se chegar (provado ou não provado) é sempre o mesmo: 

absolutamente inócuo. O mesmo é dizer que só se justifica que a Relação faça uso dos 

poderes de controlo da matéria de facto da 1.ª instância quando essa actividade da Relação 

recaia sobre factos que tenham interesse para a decisão da causa, ut art. 130.º do CPC. 

Quando assim não ocorre, a Relação deve abster-se de apreciar tal impugnação. 

VII - Se não se exige a transcrição dos excertos da gravação que se considere importantes, já é 

necessário que os apelantes indiquem com exatidão as passagens da gravação que 

consideram relevantes ou pertinentes para que o tribunal de recurso possa reapreciar todas 

e cada uma das decisões de facto com que não concordam. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 65/18.9T8EPS.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

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

 

 Nulidade de acórdão 

 Oposição entre os fundamentos e a decisão 

 Erro de julgamento 

 

 14-07-2021 

 Incidente n.º 101/19.1T8ANS-A.C1.S1 - 2.ª Secção 

 Fernando Baptista (Relator) 

 Vieira e Cunha 

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

 

 Processo de acompanhamento de maiores 

 Conselho de família 

 Impedimentos 

 Arguido 

 Assistente 

 Conflito de interesses 

 

A pessoa denunciada e constituída arguida num inquérito criminal, em que é queixosa e 

assistente a pessoa sujeita a uma medida de acompanhamento, encontra-se numa posição 

que é subsumível à situação prevista, no art. 1933.º, al. g), do CC, pelo que se encontra 

impedida de integrar o Conselho de família da acompanhada, nos termos do art. 1953.º, n.º 

1, do CC. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 51/17.6T8MGD.G1.S1 - 2.ª Secção 

 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

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

 

 Ação executiva 

 Embargos de executado 

 Exigibilidade da obrigação 

 Imputação do cumprimento 

 Ónus da prova 

 Pagamento 

 Obrigação ilíquida 

 

A prova pelos embargantes que foram efetuados pagamentos parciais do crédito exequendo, que 

não foram considerados no valor da quantia cujo pagamento é reclamado na execução, não 

retira liquidez ao crédito exequendo, devendo, simplesmente, ao seu montante serem 

abatidas as quantias pagas, por simples operação matemática, tendo em consideração as 

regras de imputação aplicáveis. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 738/18.6T8AGH-A.L1.S1 - 2.ª Secção 
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 João Cura Mariano (Relator) 

 Fernando Baptista 

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

 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Contrato de seguro 

 Legitimidade passiva 

 Culpa do lesado 

 Pessoas transportadas 

 Cinto de segurança 

 Condução sob o efeito do álcool 

 Oponibilidade 

 Nexo de causalidade 

 Direito da União Europeia 

 Princípio da adesão 

 Pedido de indemnização civil 

 Exceções 

 Recurso subordinado 

 Dupla conforme 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 

I - Se é certo que relevantes interesses públicos estão na base da consagração do princípio da 

adesão obrigatória do pedido civil à acção penal, o legislador não foi indiferente aos 

direitos e interesses dos lesados, permitindo-lhes, nas situações taxativamente previstas nas 

als. a) a i) do n.º 1 do art. 72.º do CPP, a dedução do pedido de indemnização civil, em 

separado. 

II - No caso dos autos, estando em causa pedido indemnizatório inferior ao capital mínimo 

obrigatório (art. 64.º, n.º 1, al. a), do DL n.º 291/2007, de 21-08), a acção deve ser 

interposta apenas contra a seguradora, verificando-se, assim, a situação de excepção ao 

princípio da adesão prevista no art. 72.º, n.º 1, al. f), do CPP. 

III - A interpretação da norma do art. 570.º do CC em conformidade com o DUE (cfr. art. 13.º, 

n.º 3, da Directiva Consolidada n.º 2009/103/CE), impõe que, na apreciação da verificação 

de culpa do lesado, não se atribua relevância ao conhecimento pelo mesmo lesado de que o 

condutor do veículo sinistrado conduzia sob a influência de álcool. 

IV - Havendo que distinguir entre causalidade do acidente e causalidade dos danos, em face da 

factualidade provada, não merece censura a ponderação feita pela Relação, segundo a qual: 

por um lado, o acidente se deveu a culpa exclusiva do condutor do tractor que, ao sair da 

faixa de rodagem, entrando na valeta e passando por um aqueduto com 40 cm, desrespeitou 

regras do CEst; e, por outo lado, a vítima mortal, mãe dos autores, ao aceitar ser 

transportada em veículo que não se destinava ao transporte de passageiros, não dispunha de 

cintos de segurança nem arcos de protecção, contribuiu causalmente e com culpa para o 

agravamento dos danos por si sofridos, na proporção de 30%. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1382/17.0T8BGC.G1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 
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 Catarina Serra 

 

 Ineptidão da petição inicial 

 Conhecimento oficioso 

 Caso julgado 

 Despacho saneador 

 Princípio da preclusão 

 Nulidade processual 

 Decisão surpresa 

 Baixa do processo ao tribunal recorrido 

 

I - Nos termos conjugados dos arts. 186.º, n.º 1, 200.º, n.º 2, e 595.º, n.º 3, do CPC: (i) a 

ineptidão da petição inicial gera a nulidade do processado, a qual deve ser oficiosamente 

conhecida no despacho saneador, se não o foi em momento anterior; (ii) a decisão, em sede 

de despacho saneador, sobre tal matéria, forma caso julgado formal se tiver havido 

pronunciamento concreto e específico sobre a mesma, e, inversamente, não forma caso 

julgado se o pronunciamento for de carácter genérico; (iii) não havendo lugar a despacho 

saneador, a nulidade por ineptidão da p.i. pode ser conhecida até à sentença. 

II - No caso dos autos, ocorreu um pronunciamento genérico e não concreto pelo que, com o 

despacho saneador, não se formou caso julgado formal; contudo, precludiu a possibilidade 

de conhecimento da ineptidão da petição inicial, não podendo tal questão ser 

inovatoriamente apreciada em sede de recurso de apelação. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 56347/19.8YIPRT.P1.S1 - 2.ª Secção 

 Maria da Graça Trigo (Relatora) 

 Rosa Tching 

 Catarina Serra 

 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 Poderes da Relação 

 Dever de fundamentação 

 Princípio da imediação 

 Duplo grau de jurisdição 

 

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, nos 

termos do art. 607.º, n.º 4, ex vi art. 663.º, n.º 2, ambos do CPC, que a Relação analise 

criticamente as provas indicadas em fundamento da impugnação, conjugando-as entre si e 

contextualizando-as, se necessário, no âmbito da demais prova disponível, de modo a 

formar a sua própria convicção, sobre ela recaindo ainda o dever de fundamentação do 

juízo de valoração da prova que formulou sobre cada um dos pontos da matéria de facto em 

confronto, de modo a explicar e justificar a sua própria e autónoma convicção. 

II - Não obstante o papel relevante da imediação na formação da convicção do julgador e de 

essa imediação estar mais presente no tribunal da 1.ª instância, daí não se retira que a 

convicção formada pelo julgador na 1.ª instância deva, sem mais, prevalecer sobre o juízo 

probatório formado pelo tribunal da Relação sobre cada um dos factos julgados em 1.ª 
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instância e objeto de impugnação, de acordo com as provas produzidas constantes dos 

autos e à luz do critério da sua livre e prudente convicção, nos termos do art. 607.º, n.º 5, ex 

vi do art. 663.º, n.º 2, ambos do CPC, em ordem a verificar a ocorrência de erro de 

julgamento. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1333/14.4TBALM.L2.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Nulidade de acórdão 

 Arguição de nulidades 

 Admissibilidade de recurso 

 Reforma de acórdão 

 Competência da Relação 

 

I - Resulta claro do disposto nos n.os 2 e 6, primeira parte, do art. 617.º, aplicável à 2.ª instância 

por força do art. 666.º, n.º 1, ambos do CPC, que nos casos em que não é admissível 

recurso, a decisão que indefere a arguição das nulidades e o pedido de reforma é uma 

decisão definitiva. 

II - Este regime de manifesta inadmissibilidade processual da sucessão entre a arguição das 

sobreditas nulidades e/ou entre o pedido de reforma de decisão e o recurso da decisão que 

julgou improcedentes as invocadas nulidades e/ou rejeitou o pedido de reforma, é 

inteiramente aplicável mesmo no caso em que, sendo admissível recurso, a parte vencida 

tenha optado por não interpor recurso e por arguir nulidades e/ou pedir a reforma perante o 

tribunal que proferiu a decisão, pois não é aceitável que a circunstância de a parte ter 

adotado um procedimento errado, deduzindo a reclamação por nulidades da decisão e/ou o 

pedido de reforma da decisão diretamente perante o tribunal que proferiu a decisão, quando 

deveria tê-lo feito em sede de recurso jurisdicional, como determinam os arts. 615.º, n.º 4, e 

616.º, n.º 3, do CPC, possa ter a virtualidade de facultar-lhe um direito que, no caso, não 

existe, isto é, o direito ao recurso da decisão que julgou improcedentes as invocadas 

nulidades e o pedido de reforma. 

 

 14-07-2021 

 Reclamação n.º 3791/19.1T8STS.P1-A.S1 - 2.ª Secção 

 Rosa Tching (Relatora) 

 Catarina Serra 

 João Cura Mariano 
 (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico) 

 

 Propriedade horizontal 

 Partes comuns 

 Escoamento de águas 

 Dano causado por coisas ou atividades 

 Dano causado por edifícios ou outras obras 

 Deveres de segurança no tráfego 

 Dever de vigilância 
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 Presunção de culpa 

 Domínio público 

 Confissão 

 Nexo de causalidade 

 Matéria de facto 

 Competência dos tribunais de instância 

 Defeito de conservação 

 Danos não patrimoniais 

 

I - Como critério para determinar se o ramal de águas residuais, distinto do “colector”, pertence 

ao condomínio ou lhe é exterior, designadamente se é coisa pública, deve atender-se à 

confissão de que o ramal é parte comum do prédio, bem como à noção que decorre do art. 

146.º do DReg n.º 23/95, de 23-08 de que “os ramais de ligação têm por finalidade 

assegurar a condução das águas residuais prediais, desde as câmaras de ramal de ligação” 

(ou caixas de visita) “até à rede pública”. 

II - Se a obstrução ocorre no último segmento do ramal, entre a fracção da autora e o colector, 

conjugado com o facto de que o lote (espaço comum) se situa ainda sensivelmente 

distanciado quer da estrema da fracção da autora, quer da caixa de visita de que parte o 

segmento do ramal que conduz ao colector, é de concluir que o entupimento de verificou 

numa fracção do ramal de águas residuais integrante das coisas comuns do condomínio. 

III - A causalidade entre facto ilícito e dano, nos termos do disposto no art. 563.º do CC, supõe, 

num primeiro momento, uma “questão de facto”, naturalística, que consiste em descortinar 

o facto concreto condicionante do dano, e que é competência das instâncias. 

IV - Em aplicação da norma do art. 493.º, n.º 1, do CC, pode afirmar-se que, estando o imóvel 

constituído em propriedade horizontal, é obrigação do condomínio diligenciar pela 

conservação e reparação das partes comuns do imóvel, mais a mais tendo o condomínio 

ficado a saber que a conduta de águas residuais do edifício se encontrava entupida e 

causava danos a uma das fracções autónomas, independentemente da origem de tais 

entupimentos, e ainda se tinha o “domínio do facto” – vigiar e reparar ou, ao menos, 

diligenciar no sentido de que outra entidade (v.g., a concessionária da rede de esgotos) 

fizesse a reparação. 

V - A responsabilidade do condomínio também podia ser sustentada pela norma do art. 492.º, 

n.º 1, do CC, visto que um dos espaços onde o entupimento e fissuração ocorreram era 

comum, sendo que é o próprio defeito de conservação que demonstra o incumprimento, 

cabendo ao responsável a elisão da respectiva culpa. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1168/13.1T2STC.E2.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

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

 

 Enriquecimento sem causa 

 Prescrição 

 Responsabilidade contratual 

 Contrato de trabalho 

 Acordo parassocial 

 Acordo de Pré-Reforma 
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 Subsidiariedade 

 Autonomia privada 

 

I - Se a autora efectuou determinadas prestações a título de benefício parassocial, aos seus ex-

trabalhadores, prestações que funcionariam apenas como uma antecipação, sujeita a 

ressarcimento pelo terceiro Centro Nacional de Pensões, benefício aceite sem a assunção 

de quaisquer obrigações dos ex-trabalhadores, designadamente sem a obrigação de requerer 

a pensão de reforma em determinada data, não é de uma relação contratual estabelecida 

com a autora que pode emergir, para os ex-trabalhadores, a obrigação de devolução de 

quantias pagas pela autora e que não vieram a ser ressarcidas pelo Centro Nacional de 

Pensões. 

II - Dado que inexistia já contrato de trabalho nesse período, e o acordo de pré-reforma não 

abrangia o acordo parassocial, tais prestações, adiantamentos, benefícios, foram efectuadas 

“em função de um efeito que se não verificou” – art. 473.º, n.º 2, parte final, do CC. 

III - Como assim, o direito à restituição de tais prestações encontrava-se sujeito ao prazo de 

prescrição de 3 anos – art. 482.º do CC. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 2380/18.2T8LRS.L2.S1 - 2.ª Secção 

 Vieira e Cunha (Relator) 

 Abrantes Geraldes 

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

 

 Matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Danos futuros 

 Danos patrimoniais 

 Dano biológico 

 

I - O STJ, em regra, só conhece de matéria de direito, estando-lhe vedado alterar a decisão da 

Relação sobre a matéria de facto, salvo se o acórdão recorrido tiver infringido disposição 

expressa da lei que exija certa espécie prova, ou que fixe a força de determinado meio de 

prova (arts. 682.º e 674.º, n.º 3, do CPC). 

II - Tendo a Relação dado como não provado um facto, para o qual a lei não exige prova 

especial, portanto sujeito à livre apreciação do julgador, não pode tal decisão ser revertida 

no recurso de Revista, mediante a junção de um documento particular alegadamente 

comprovativo do facto em causa. 

III - Na indemnização do dano patrimonial futuro/dano biológico relevam apenas as implicações 

de alcance económico, não as que se refletem na qualidade de vida do lesado, que devem 

ser valorados como integrando o dano não patrimonial. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 4961/16.0TBLSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Ferreira Lopes (Relator) 

 Manuel Capelo 

 Tibério Nunes da Silva 
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 Recurso de revista 

 Ação executiva 

 Admissibilidade de recurso 

 Rejeição de recurso 

 

I - Nos termos do disposto no art. 854.º do CPC, “sem prejuízo dos casos em que é sempre 

admissível recurso para o STJ, apenas cabe revista, nos termos gerais, dos acórdãos da 

Relação proferidos em recurso nos procedimentos de liquidação não dependente de simples 

cálculo aritmético, de verificação e graduação de créditos e de oposição deduzida contra a 

execução”. 

II - Uma interpretação a contrario da norma leva à conclusão de que não é admissível revista de 

decisões respeitantes à instância executiva principal, mas tão-só de decisões respeitantes 

aos seus enxertos declarativos. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 302/10.8TBPTM-D.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto de Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Contrato de mútuo 

 Prestações periódicas 

 Amortização 

 Prazo de prescrição 

 Prescrição de créditos 

 Pagamento em prestações 

 Vencimento da dívida 

 Vencimento antecipado 

 Obrigação de restituição 

 

A atitude da exequente enquadra-se na previsão legal do disposto no art. 310.º, al. e), do CC, e, 

por isso, assiste aos executados o privilégio de poderem recusar o cumprimento da 

prestação pedida na execução contra eles movida. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1249/18.5T8MMN-A.E1.S1- 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto de Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Direito de preferência 

 Declaração receptícia  

 Prazo de caducidade 

 

I - A declaração de preferência (art. 416.º, n.º 2, do CC) representa o acto de exercício de um 

direito potestativo constitutivo e, nessa medida, deve ser qualificada como um negócio 

jurídico unilateral receptício. 
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II - Para efeito da contagem do prazo de caducidade da declaração de preferência (declaração 

receptícia ou recipienda), a data relevante é a da chegada da declaração ao âmbito do poder 

ou da actuação do destinatário e não a data da sua expedição. 

III - A recorrente (preferente) sabia, face à carta recebida dos réus vendedores em 18-10-2018, 

que tinha oito dias para fazer chegar a estes a sua intenção de exercer o direito de 

preferência, estando perfeitamente ciente que, remetendo a carta no último dia do prazo 

(26-10-2018 – oitavo dia posterior à data da recepção da comunicação de preferência), e 

recebida pelos réus vendedores no dia 29-10-2018, chegou ao âmbito do poder e do 

conhecimento dos réus vendedores no 11.º dia posterior à recepção pela autora da 

comunicação para exercer o direito de preferência, logo, para além do prazo legalmente 

aplicável. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 2399/19.6T8STB.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto de Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Recurso de revista 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 

I - Para os efeitos do disposto na al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, não havendo identidade 

das situações de facto analisadas nos arestos em confronto, não se pode concluir pela 

alegada contradição, que só se verifica quando a uma idêntica situação de facto, 

subsumível às mesmas normas jurídicas, correspondem decisões, entre si, incompatíveis. 

II - O STJ tem exigido, constantemente, que a questão, sobre que a contradição recai, seja uma 

questão fundamental ou essencial para a decisão do caso: 

“A contradição de julgados relevante para a aplicação do art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC 

[...]”, diz-se, p. ex., em acórdão de 02-05-2019, “tem de referir-se a questões que se tenham 

revelado essenciais para a sorte do litígio em ambos os processos, desinteressando para o 

efeito questões marginais ou que respeitem a argumentos sem valor determinante para a 

decisão emitida”. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 12989/20.9T8PRT-A.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) 

 Nuno Pinto de Oliveira 

 Ferreira Lopes 

 

 Regime de comunhão de adquiridos 

 Doação 

 Bens próprios 

 Cheque 

 Depósito 

 Conta conjunta 
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I - No regime da comunhão de adquiridos e nos termos do art. 1722.º, n.º 1, al. b), do CC, por 

regra, são bens próprios do donatário aqueles que lhe tenham sido destinados pelo doador. 

II - Vale como indicação desse destino um cheque emitido pelos pais unicamente à ordem da 

filha, casada no regime da comunhão de adquiridos, e sem que haja qualquer outra 

declaração expressa ou relevável dos doadores de que o valor inscrito era para o casal. 

III - A circunstância de aquele valor ter sido posteriormente depositado numa conta conjunta do 

casal e ter sido utilizada na compra de um imóvel por ambos os cônjuges não é suficiente 

para demonstrar que o valor do cheque foi doado ao casal uma vez que nos termos do art. 

1729.º do CC é na vontade do doador que se deve certificar se ele doou à filha ou ao casal. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1634/11.3TMPRT-B.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Procedimentos cautelares 

 Garantia autónoma 

 Ordem de não pagamento 

 Alteração anormal das circunstâncias 

 Resolução do negócio 

 

I - Num procedimento cautelar pode ser proferida ordem judicial que determine o não 

pagamento de uma garantia autónoma e à primeira solicitação e no âmbito do processo 

cautelar há-de ser devidamente considerada a sua autonomia relativamente ao contrato 

subjacente. 

II - Sendo admissível no procedimento cautelar apreciar a resolução extrajudicial do contrato 

por alteração anormal das circunstâncias nos termos do art. 437.º do CC, é o resultado 

dessa análise e consequente decisão que constituirá a prova inequívoca e manifesta exigível 

para se apurar se existe fraude, abuso ou má-fé do beneficiário que pode obstar ao 

accionamento da garantia autónoma e à primeira solicitação. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 19222/20.1T8LSB.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Manuel Capelo (Relator) 

 Tibério Nunes da Silva 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 

 Recurso de revista 

 Dupla conforme 

 Ofensa do caso julgado 

 Admissibilidade de recurso 

 

Não obstante a verificação de dupla conforme, e “independentemente do valor da causa ou do 

valor da sucumbência”, é sempre admissível recurso nos diversos graus de jurisdição 

quando vise a impugnação de decisões relativamente às quais seja invocada a ofensa do 

caso julgado formal ou material (cf. arts. 671.º, n.º 3, e 629.º, n.º 2, al. a), 2.ª parte, do 

CPC). 
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 14-07-2021 

 Revista n.º 1525/14.6YYLSB-A.L2.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 Interesse em agir 

 Pressuposto processual 

 Ação de condenação 

 Direito real 

 

I - O interesse em agir constitui um pressuposto processual, cuja falta, conduz à absolvição da 

instância, nos termos previstos nos arts. 576.º, n.º 2, e 278.º, n.º l, ambos do CPC. 

II - O interesse em agir, relativamente ao autor, afere-se pela necessidade de recorrer às vias 

judiciais; todavia, não tem de ser uma necessidade absoluta, nem bastará para o efeito a 

necessidade de satisfazer um mero capricho ou o puro interesse subjetivo de obter um 

pronunciamento judicial. O interesse processual constitui um requisito a meio termo entre 

os dois tipos de situações. 

III - Nas ações de condenação, o interesse processual resulta da simples alegação de violação do 

direito do autor. Se a ação de condenação tiver por base um direito real bastará, para haver 

interesse processual, que o autor alegue qualquer forma de ofensa desse direito. 

IV - O interesse processual não pode ser afirmado ou negado em abstrato: apenas comparando a 

situação em que a parte (ativa ou passiva) se encontra antes da propositura da ação com 

aquela que existirá se a tutela for concedida, se pode saber se isso representa um benefício 

para o autor e uma desvantagem para o réu. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 34/17.6T8TND.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) 
 

 Responsabilidade extracontratual 

 Acidente de viação 

 Danos não patrimoniais 

 Danos patrimoniais 

 Dano biológico 

 Indemnização 

 Dupla conforme 

 Recurso subordinado 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - Tendo o tribunal da Relação proferido uma decisão mais favorável para o recorrente do que a 

que havia sido enunciada na 1.ª instância, verifica-se uma situação equiparada à dupla 

conforme que obsta à admissibilidade da revista normal, tal qual resulta do art. 671.º, n.os 1 

e 3, do CPC. 
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II - Tendo ambas as partes decaído, não pode a parte que obteve uma reformatio in melius, 

interpor recurso subordinado, ainda que a outra parte tenha interposto recurso de revista 

principal. 

III - Para além de danos de natureza não patrimonial, a afetação da integridade físico-psíquica 

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

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

laboral mas também as consequências dessa afetação, no período de vida expetável, seja no 

plano da perda ou diminuição de outras oportunidades profissionais e/ou de índole pessoal 

ou dos custos de maior onerosidade com o desempenho dessas atividades. 

IV - Considerando o défice funcional permanente de 34 pontos, que impede o autor, 

definitivamente, de exercer a sua profissão habitual, a sua idade (54 anos), as crescentes 

exigências do mercado laboral que permitem formular um juízo de prognose muito 

reservado quanto à obtenção de emprego, no futuro, ainda que noutro ramo de atividade, os 

proventos auferidos, à data do acidente dos autos, como cantoneiro, a redução do capital 

obtido, em resultado da sua entrega antecipada, fixa-se em €120 000,00 a indemnização 

para compensar os danos sofridos pelo autor no que respeita à perda de capacidade de 

ganho e dano biológico (no plano estritamente material e económico).  

V - Tendo em consideração os 31 dias de internamento do autor, com necessidade de 

permanecer 10 dias em coma induzido, as 4 cirurgias a que foi sujeito, essencialmente, com 

referência aos membros inferior e superior, com novo internamento de 28 dias, as 500 

sessões de fisioterapia, as sequelas que apresenta no corpo, nomeadamente, múltiplas 

cicatrizes, as dificuldades de mobilidade e as dores que passou a sofrer de forma 

permanente, o período de 93 dias de incapacidade temporária total e de 717 de 

incapacidade parcial, o quantum doloris de 6/7 e o dano estético de 4/7, a que acresce a 

necessidade de ajudas técnicas (canadiana, meias de compressão elástica) e de tratamento 

médico regular, a necessidade de auxílio de terceira pessoa para funções básicas durante 90 

dias, e, finalmente, o sentimento de revolta que a incapacidade lhe provocou, situação que 

lhe retira a alegria de viver, afigura-se-nos equilibrado fixar em € 50 000,00 a compensação 

pelo dano não patrimonial sofrido pelo autor. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 2624/17.8T8PNF.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 

 Oliveira Abreu 

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

 Embargos de terceiro 

 Indeferimento liminar 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 

A decisão que deferiu liminarmente a petição de embargos de terceiro, proferido numa fase em 

que os embargos se configuram como um típico incidente da instância, não é suscetível de 

recurso para o STJ, por não se enquadrar no art. 671.º, n.º l, do CPC. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 26306/19.7T8LSB-B.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Maria do Rosário Morgado (Relatora) 
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 Oliveira Abreu 

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

 Domínio público marítimo 

 Direito de propriedade 

 Prova documental 

 Força probatória 

 

Embora o art. 15.º da Lei n.º 54/2005, de 15-11, exija uma certa espécie de prova, não fixa a 

força da prova documental produzida. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 569/10.1TBVRS.E2.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto de Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Resolução do negócio 

 Ilicitude 

 Recusa de cumprimento 

 Justa causa de resolução 

 

Quando uma declaração de resolução deva qualificar-se como ilícita e representar-se como uma 

declaração definitiva e peremptória de recusa de cumprimento, a contraparte dispõe do 

direito potestativo de resolução do contrato cuja cumprimento tenha sido recusado. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 82/20.9T8VFC.L1.S1 - 7.ª Secção 

 Nuno Pinto de Oliveira (Relator) 

 Ferreira Lopes 

 Manuel Capelo 

 

 Processo de jurisdição voluntária 

 Decisão interlocutória 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Revista excecional 

 Rejeição de recurso 

 

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

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

recorribilidade das decisões, condições gerais quanto à admissibilidade e formalidades 

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

comportam revista. 

II - O princípio geral da recorribilidade das decisões judiciais sofre várias exceções, daí que se 

está em causa um acórdão proferido em processo de jurisdição voluntária, importa ter em 

atenção que a lei adjetiva civil estabelece, em princípio, como limite recursório, o tribunal 
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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, debatendo-se 

questões de legalidade estrita. 

III - Estando em causa um acórdão que recaiu sobre decisão interlocutória com efeito 

circunscrito à relação processual atinente ao despacho que apreciou o requerimento onde se 

invoca a nulidade da sentença, já transitada em julgado, há que convocar as regras 

recursivas decorrentes das alíneas a) e b) do art. 671.º, n.º 2, do CPC. 

IV - Não sendo admissível a revista, por motivo distinto da conformidade de julgados, encontra-

se excluída a admissibilidade da revista excecional. 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 238/20.4T8SJM-B.P1.S1 - 7.ª Secção 

 Oliveira Abreu (Relator) 

 Ilídio Sacarrão Martins 

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

 Posse 

 Corpus 

 Presunção 

 Inversão do título 

 Recurso de revista 

 Questão relevante 

 Conclusões da motivação 

 

I - Para funcionar a presunção estabelecida no n.º 2 do art. 1252.º, importa, articulando este 

preceito com o n.º 2 do art. 1257.º, ambos do CC, que o pretenso possuidor se apresente 

como iniciador da posse, desligado, portanto, de qualquer possuidor antecedente. 

II - A inversão do título de posse pode dar-se por oposição do detentor do direito contra aquele 

em cujo nome possuía, ou por acto de terceiro capaz de transferir a posse. Se for exercida 

através da oposição, é necessário que o detentor torne directamente conhecida da pessoa 

em cujo nome possuía, de forma inequívoca e expressa, a sua intenção de actuar como 

titular do direito. 

III - O tribunal não tem de atender a conclusões que não encontrem correspondência na 

motivação, pois aquelas são uma síntese desta, não podendo nelas suscitar-se questões não 

tratadas no local próprio (o “corpo” das alegações). 

 

 14-07-2021 

 Revista n.º 1660/15.3T8STR.E1.S1 - 7.ª Secção 

 Tibério Nunes da Silva (Relator) 

 Maria dos Prazeres Beleza 

 Olindo Geraldes 

 


